
 
 

 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 13. | Levelezési cím: 1255 Pf. 15 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

………………………….., a ……………………………………………. (Közszolgáltató neve) (székhely:………………..; cégjegyzékszám: 
……………………; adószám:…………………………… KÜJ:…………………………….. KTJ: ………………………..; statisztikai számjel 
……………………; NHKV Zrt. azonosító száma: …………….… továbbiakban: Közszolgáltató) képviseletében 
nyilatkozattételre jogosult személy az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Nyilatkozom, hogy a Közszolgáltató 2016. július 1. napjától keletkező, gyűjtött  valamennyi, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladékát (továbbiakban: haszonanyag) az 
alábbi hasznosító szervezet részére adja át: 
1 

név: ………………………………… 

cím:  ………………………………… 

cégjegyzékszám:  ………………………………… 

statisztikai számjel:  ………………………………… 

KÜJ:  ………………………………… 

KTJ:  ………………………………… 

Szerződés kelte:  

Szerződés hatálya:  

Szerződés tárgya, tartalma, rövid 
leírása, végzett kezelési, 
hasznosítási tevékenység: 

 

 
Tudomásul veszem, hogy Koordináló szerv jogosult a nyilatkozatban megjelölt szerződést bekérni, felülvizsgálni, 
illetve a kezelőre, hasznosítóra vonatkozó jóváhagyást visszavonni, a nyilatkozatban nem szereplő kezelőt, 
hasznosítót kijelölni annak figyelembe vételével, hogy a meglévő szerződéses kapcsolatok módosulása a 
Közszolgáltatót hátrányosan ne érintse. Vállalom, hogy a fent megjelölt szervezetekkel megkötött szerződéseket 
jelen nyilatkozattal egyidejűleg a Koordináló szerv részére elektronikus úton megküldöm, a fentiek szerinti 
szervezetek által a haszonanyag átvételére vonatkozóan a szerződés alapján jelen nyilatkozat megtételekor 
hatályos díjakkal együtt. Vállalom, hogy valamennyi szerződésmódosítást, valamint a díjak vonatkozásában 
bekövetkező változást, a Koordináló szervnek a változást (módosítást) követő 5 napon belül elektronikus úton 
megküldök. Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása a Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatának 
visszavonását eredményezheti. Abban az esetben, ha valamely szerződés megszűnik, vagy új szerződést köt a 
Közszolgáltató úgy ezt a változást követő 5 napon belül elektronikus úton bejelentem. Tudomásul veszem, hogy 
a szerződés megszűnése, vagy új szerződés megkötése esetén jelen nyilatkozatot a Közszolgáltató köteles 
módosítva benyújtani és a Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatát ismételten megkérni.  
 
Vállalom, hogy valamennyi haszonanyagot a megjelölt szervezet részére a Koordináló szerv bizományosaként és 
javára a saját nevemben értékesítem. A haszonanyag értékesítéséből származó bevétel a Közszolgáltatónál 
keletkezik, azzal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a Koordináló szerv és a Közszolgáltató elszámol.  
 
Vállalom, hogy 2016. december 31. napjáig a haszonanyaggal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően 
járok el. A jelen nyilatkozatban tett vállalás teljesítésének akadályáról a Koordináló szervet a tudomásszerzést 
követő 5 napon belül tájékoztatom. Kijelentem a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4 § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségre is tekintettel, hogy a haszonanyaggal jelen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétesen nem járok el. 
 
A haszonanyag értékesítéséből származó bevétellel, a kezelési költségekre is tekintettel a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban – különös tekintettel a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási 
szolgáltatási díjról szóló szabályokra – a Közszolgáltató és a Koordináló szerv elszámol.  
 

                                                           
1 Partnerenként kérjük a táblázatot kitölteni a táblázat szükség szerinti számban kitölteni. 
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Tudomásul veszem, hogy a haszonanyag Koordináló szerv bizományosaként történő értékesítéséből származó 
bevétellel a Közszolgáltató köteles Koordináló szervvel elszámolni. Az elszámolás során a Koordináló szerv 
jogosult a 13/2016. (V. 24.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően érvényesíteni a haszonanyaggal 
kapcsolatban a Közszolgáltatónál keletkező bevételt. Tudomásul veszem, hogy a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 
4 § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségre tekintettel a jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti elszámolással a 
nyilatkozatban tett vállalás teljesítését teljes körűen elszámoltnak tekintem.  
 
Tudomásul veszem, hogy ha a Koordináló szerv azt állapítja meg, hogy a Közszolgáltató valamennyi 
haszonanyagával nem a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően jár el, úgy a Koordináló szerv az erre 
vonatkozó írásbeli értesítést követő szolgáltatási díjfizetési időszakban a Közszolgáltatónak fizetendő 
szolgáltatási díjból levonhatja az át nem adott haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a 
haszonanyag átvételére jogosult szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeget. A 
Koordináló szerv a fentieknek megfelelően jár el abban az esetben, ha megállapítja, hogy a haszonanyaggal 
kapcsolatos adatszolgáltatás nem teljes, és a Közszolgáltató nem adta át valamennyi haszonanyagát a jelen 
nyilatkozatban megjelölt szervezetnek. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Közszolgáltató a Koordináló szerv részére a 
haszonanyaggal kapcsolatban teljes körű adatszolgáltatást teljesít, mely a valóságnak megfelel, továbbá megfelel 
a Közszolgáltatónál vezetett hulladékgazdálkodási belső nyilvántartások, és a hatóságok felé tett 
adatszolgáltatások tartalmának. A Közszolgáltató vállalja, hogy valamennyi a tevékenységével összefüggő 
bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, vállalja, hogy az EKÁER regisztrációt, adatbejelentést 
az előírásoknak megfelelőn megteszi. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a haszonanyag átadása, illetve az azzal történő gazdálkodás nem a vonatkozó 
előírásoknak, és azok alapján a Koordináló szerv által elfogadottaknak megfelelően történik, úgy az a 
megfelelőségi vélemény visszavonását, illetve kiadásának akadályát képezheti. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírására korlátozásmentes 
felhatalmazással rendelkezem. 
 
Jelen nyilatkozat a Koordináló szerv írásbeli elfogadásával lép hatályba és a Koordináló szerv elfogadó 
nyilatkozatának visszavonásáig érvényes. A haszonanyag átadási kötelezettség nyilatkozatban foglaltak szerinti 
teljesítése a Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatának Koordináló szerv általi visszavonásáig, vagy a 2016. 
december 31. napjáig keletkezett haszonanyagra vonatkozóan kötelező. Elfogadom, hogy az elszámolás 2016. 
december 31. napjával, mint fordulónappal történik. 
 
 
………………….., ……….. ….. ……. 

 
…………………………. 

Képviseletében: ………………….. 
Közszolgáltató 

 
 

NHKV Zrt. elfogadó nyilatkozatot elfogadja/a külön íven csatolt feltételekkel fogadja el2, a Közszolgáltató 
köteles a haszonanyagot a nyilatkozatban foglaltatnak megfelelően a megjelölt szervezetnek átadni, melyet a 

Koordináló szerv kijelölt szervezetnek tekint.  
 
 
 

…………………………………………………….  

                                                           
2 Aláhúzással jelölendő. 


