
Ell:………                                                                                       Készült : 2 példányban  

 

 

*Az adat megadása önkéntes. 

 

Az edényzet visszaadásának indoka:  

 1: lakatlanná válik az ingatlan 2: tulajdonos változás 3: elköltözés miatt 4: elhalálozás miatt 5: adat módosítás  

A visszaadó személy adatai:  Tulajdonos (új lakcím) □  Meghatalmazott □ 

 Családtag □  Örökös  □ 

Név/lakcím:       hsz(hrsz). 

Telefonszám, egyéb adat:   

 
 

Hulladékgyűjtő edényt a mai napon annak tudatában adom vissza a Közszolgáltató részére, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 

39. § (1) kimondja, hogy „Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak 

rendszeres időközönként átadja.”, valamint ugyanezen törvény 38. § (1) bekezdése alapján: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”, (2) „Az 

ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.”   

Szabálysértés: A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján „a bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben 

a.) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy 

f.) a kötelezett önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi.” 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78721/2014, NAIH-78722/2014 NAIH-78723/2014 NAIH-78724/2014 
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. fontosnak tartja a részére átadott személyes adatok védelmét, ezért ezen adatokat a hatályos 

adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. 

 

Űrméret Darabszám Edényzet sorszáma/Típusa 

120 literes  /települési  

                

                   Szolgáltatás lezárásának dátuma: 2015.    .     .        

Debrecen,  

                                                   P.H.                          szem. ig. sz. 

 

          ……………………………………. ………………………………….. 
 Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. átadó (aláírás) 
       Személyazonosság a szem.ig. alapján ellenőrizve 

 
 

 

Ügyfélszolgálat helye: Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7., Elérhetősége: telefon: 52/563-929, 563-930, 563 -931,  563-932, 30/416-9896, 30/326-4635, 
Reklamáció fogadására 52-es körzetből ingyenesen hívható: 0680/200-966, email: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu, Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8.00-15.00, 

szerda: 7.00-19.00, péntek: 8.00-12.00, www.dhkkft.hu 

 
alvállalkozója:

 

 

            EGYÉNI EDÉNYZETTEL RENDELKEZŐ,                  Pk:  

                       LAKOSSÁGI TÁROLÓEDÉNY                                  R: ………. 

                     VISSZAVÉTELI ELISMERVÉNY                               Sc: ……… 

               Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.       

                                    4031 Debrecen, István u. 136.                           
                                        

 

Alulírott:   Születési név:  

Születési hely, idő:  Adóazonosító jel*:  

Anyja neve:  

Edényzet helye:   DEBRECEN   hsz./hrsz. 

Állandó lakcím:     hsz./hrsz 

Levelezési cím:     hsz./hrsz 

*Tel.szám:        E-mail:  

Megjegyzés:  

V 

mailto:ugyfelszolgalat@dhkkft.hu
http://www.dhkkft.hu/

