
NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………………………. (anyja neve: 

…………………………………………., szül. hely és idő: ………………………………………….), 

mint a …………………………………………. alatti ingatlan …………………………………………. 

arányú tulajdonosa az alábbi 

n y i l a t k o z a t o t 

teszem: 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 52. § (1) bekezdése 

szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 

egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 

- az NHKV Zrt., mint Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után 

kiszámlázandó díj jogosultja, aki a közszolgáltató (DTKH Nonprofit Kft.) által szolgáltatott 

adatok alapján teljesíti számlázási és díj beszedési feladatait. 

 

- a Ht. 52. § (5) bekezdése szerint a közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban 

életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az 

életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges. 

 

- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 

szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a közszolgáltató a Ht. 38. § 

(3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres adatszolgáltatása körében köteles a 

Koordináló szerv részére az alábbi adatokat megadni közszolgáltatási területe vonatkozásában 

a) az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét, 

b) minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához 

szükséges. 

Kijelentem – különösen a közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségére tekintettel –, hogy az 

ingatlan használójának minősülök, melyre figyelemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a közszolgáltató az 

NHKV Zrt-nek, mint Koordináló szervnek a számlázási és beszedési feladatai elvégzése céljából az 

ahhoz szükséges adataimat megadja.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a többi tulajdonostársa(i)mat és az ingatlan további használóit 

tájékoztatom a jelen nyilatkozatban foglaltakról, továbbá arról, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás után kiszámlázandó díjról szóló számla a nevemre kerül kiállításra. 

Vállalom továbbá, hogy adatváltozás (pl. név, ingatlanhasználó) bekövetkezése esetén haladéktalanul 

tájékoztatást adok a közszolgáltatónak.  

Kelt: …………………………………………. 

……………………………………… 

               ingatlanhasználó 

 


