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Tisztelt Cím! 
 

2017. október 1. napjától Társaságunk, az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat, mely azzal a céllal jött létre, hogy egy egységesen működő szolgáltatást 
biztosítson a megyében élők számára. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos országos cégjegyzék, valamint az elérhető hiteles nyilvántartások 
alapján vállalkozásuknak van legalább egy olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett címe 
(székhely/telephely/fióktelep) mely Társaságunk közszolgáltatási területén található, így 2021.01.01. napjától 
vállalkozásukat a minimálisan előírt mennyiséggel rögzítettük rendszerünkben. A hulladékszállítás 
minimálisan előírt mennyisége gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók esetében 120 liter heti 1 alkalommal 
történő ürítése. 

Kérjük, hogy az NHKV Zrt. által kiállított 2021. január 1-től esedékes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjról szóló számlát, kiegyenlíteni szíveskedjenek.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételére tekintettel felhívjuk a figyelmüket, hogy 
a számla visszaküldése vagy kiegyenlítésének elmulasztása nem mentesít a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megfizetése, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele alól. Amennyiben időközben 
megszűnt a vállalkozásuk, vagy tevékenységüket szüneteltetik, úgy annak igazolására vonatkozó okirat 
megküldésével kérhetik a szolgáltatás szünetelését és a közszolgáltatási díj számlázásának időleges 
mellőzését. 

Amennyiben az érintett székhely/telephely/fióktelep esetében a hatályos önkormányzati rendelet 
értelmében mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól, vagy az érintett székhely/telephely/fióktelep 
használatára vonatkozó bérleti szerződésben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a bérbeadó 
részére megfizetik, úgy kérjük Társaságunk részére azt hitelt érdemlően igazolni szíveskedjenek. 

Tájékoztatjuk, hogy a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht.) alapján a közszolgáltatás igénybevétele, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megfizetése kötelező. A települési hulladék elszállításának a 13/2017. (VI.12.) EMMI 
rendelet alapján legalább heti egyszeri alkalommal kell megtörténnie. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezi igénybevételét törvény írja elő az alábbiak szerint: 

Ht. 38. § (1) 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 miniszter rendeletében meghatározott feltételek 
szerint. 
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles 
nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes 
személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és 
értesítési helyének címét megadja. 

39. § (1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot 
elkülönítetten gyűjti, és azt – e törvényben meghatározott kivételekkel – a közszolgáltatónak átadja. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – 
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi 
önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő 
udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő 
létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az 
ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv 
részére megfizette. 
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő ügyfélszolgálatokat – alvállalkozók igénybe-
vételével - az alábbi elérhetőségeken biztosítja: 
 
NHSZ Mátra Nonprofit Kft. 
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. 
Tel: +36/37/311-894, Fax: +36/37/500-281 
e-mail: info.matra@nhsz.hu  
PEVIK Nonprofit Kft. 
3250 Pétervására, Tiszti sor 29. 
Telefon : +36/36/368-445;  
e-mail : info@pevik.hu 
 
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
3300 Eger, Homok utca 26. 
Tel.: +36/36/513-200 
Fax: +36/36/513-211 
e-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu 
 
A szolgáltatási területen található ügyfélszolgálatok elérhetőségeit, azok nyitvatartási idejét, illetve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő további lényeges információkat megtalálja honlapunkon a 
www.nhszeszakkom.hu címen. 

 
 

Üdvözlettel: 
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.                           


