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Alrnuruos szenz6oEsr relrErrur
(Aszr)
Hullad6kgazdiilkodiisi kiizszolgiltatiisra 6s kieg6szit6 szolgiltatisokra vonatkoz6an
Lakossegi i,igyfelek, tdrsashdzak, laklssztivetkezetek r6sz6re

A Ktizszolgdltat6 adatai:
n6v:

Dep6nia Hullad6kkeze16 6s Telepul6stisztasigi Nonprofit Kft.

sz6khely:

8000 5z6kesfeh6rv:ir, Stirhiiz t6r 3.

ad6szdm:

t259220L-2-O7

Alvillalkoz6k adatai. melvek a Xtizszolsiltat6 nev6ben i6rnak el:

n6v:
sz6khely:
od6szdm:

velencei-tavi Hulladdkgazdilkodisi Nonprofit Kft.
2481 Velence, T6part u. 26.
17457499-2-07

v6gzett tev6kenys6g: vegyes hullad6k gy(jt6se, sz6llit6sa, kezel6se
elkiildnitetten gy(jtott hullad6k gyfijt6se, sz;illitiisa
ii

gyf6lszo lgii lati

fe

ladato k

n6v:

Virpalotai Ktizszolgf ltat6 Nonprofit Kft.

sz6khely:

8100 Viirpalota, Feh6rviiri u. 7.

ad6szdm:

1L943972-2-19

v6gzett tev6kenys6g:

vegyes hullad6k gy0jt6se, sziillit6sa, kezel6se
elkiiltinitetten gyiijttitt hullad6k gyUjt6se, sziillitiisa
Ugyf6lszolg:ilati feladatok

Fosalmak:

Hullad6kgazdiilkodiisi ktizszolgiiltat6s: a kozszolgdltat;is kd16be tartoz6 hullad6k 6tv6tel6t, gyfijt6s6t,

elszdllitiisdt, kezel6s6t, valamint

a

hullad6kgazdiilkodiisi kozszolgiiltatiissal 6rintett

hullad6kgazdiilkoddsi l6tesitm6ny fenntartdsdt, ijzemeltet6s6t biztosit6, kcitelez6 jelleggel ig6nybe
veend6 szolg6ltatds.

Ktizszolg6ltat6: Az a hullad6kgazdiilt ort4si ktizszolgiiltatiisi enged6llyel rendelkez6 6s a
hullad6kgazdiilkodisi ktizszolgdltatiisi tev6kenys6g min6sit6s6r6l sz6l6 ttirv6ny szerint min6sitett
nonprofit gazdasdgi t5rsas6g, amely a telepiil6si 6nkorm6nyzattal kdtdtt hullad6kgazd6lkodiisi
kozszolg6ltatdsi szerz6d6s alapjdn hullad6kgazdiilkodiisi kdzszolgiiltatiist liit el.
AlvSllalkozri: Az a hullad6kgazdiilkoddsi tev6kenys6get v6gz6 v6llalkozds, amely a Kozszolgdltat6val
kOtott szerz6d6s alapjiin, meghatiirozott terlileten a kozszolgdltat6 nev6ben a kdzszolgiiltatiisi
tev6kenys6g egy r6sz6t va8y e86sz6t v6gzi.

lngatlanhasznd16: az ingatlan azon lakossdgi term6szetes szem6ly birtokosa, tulajdonosa,
vagyonkezel6je, valamint a t6rsashdz 6s a lakdsszrivetkezet, aki hullad6kgazdiilkod:isi kozszolg:iltatiist
2

a Hullad6k16l sz616 2012. dvi CLXXXV. t0rv6ny szerint a ktjzszolgdltatdst kritelez6 jelleggel ig6nybe veszi
6s akinek (amelynek) a ktizszolgdltat6 rendszeres id5k<izrink6nt rendelkez6s6re iill.

Ktizszolgaltatesi tertilet: olyan, telepi.il6si ktjzigazgatiisi teriilettel vagy teriiletekkel egy6rtelmiien
behatiirolhat6 teriilet, amelyen beliil az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az adott hulladdkgazddlkodiisi
kdzszolgiiltatdst ugyanaz a kOzszolgiiltat6 v6gzi.

Hullad6k: bdrmely anyag vagy t6rgy, amelyt6l birtokosa megv6lik, megviilni sziind6kozik vagy megviilni
ktiteles.

Heztartisi hullad6k: a hdztart6sokban k6pz6d6 vegyes, elkUl6nitetten gy0jtott, valamint lomhullad6k,
ide6rtve a lakiisokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, iidUl6s c6ljiira hasznillt helyis6gekben, valamint
a lak6h;izak kozds haszndlati helyis6geiben 6s ter0letein k6pz6d6 hullad6kot
H5ztartiisi hullad6khoz hason16 hullad6k: az a ve8yes, illetve elkUl6nitetten gy(jtdtt hullad6k, amely
a hdztartdsokon kivi.ll k6pz6dik, 6s jelleg6ben, 6sszet6te16ben a hiiztartiisi hullad6khoz hason16.
Vegyes hullad6k: a hiiztartiisi 6s a hiiztartiisi hullad6khoz hason16 hullad6knak az a ktildnbdz6 fajtiij0
6s 6sszet6telfi hullad6kot tartalma26 r6sze, amelyet az elkUl0nitetten By(jtott hullad6kt6l elt616 kiil6n

gy(jt6ed6nyben Byiijtenek.

Elkiiltinitetten gyiijtiitt hullad6k: olyan hullad6k, amelyet fajta 6s jelleg - adott esetben tipus - szerint
a k6pz6d6s hely6n a vegyes hullad6kt6l, illewe miis fajtiij0, jellegfi vagy tipustl hullad6kt6l elkiil0nitve
gy(jtenek.

Biohullad6k: a bio16giailag leboml6, parkokb6l szdrmaz6 vagy kerti hullad6k, hdztartdsokban,
6ttermekben,6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6 l6tesitm6nyekben k6pz6d6
6lelmiszer- 6s konyhai hullad6k, valamint az ezekhez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 0zemekben
k6pz6d6 hullad6k.

Biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmi hullad6k, amely aerob vagy anaerob
uton bio169iailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a biohullad6kot is.
Lomhullad6k: az ingatlanhaszndl6t6l a k6zszolgiiltat6 iiltal a lomtalanitds sordn dtvett olyan hiiztartiisi
hullad6k (pl. hiiztartdsi berendez6si, felsze rel6si tdrgyak, eszktiz<ik 6s anyagok), amely a kiizszolgiiltatiis
keret6ben rendszeresitett gy(jt6ed6ny m6reteit meghaladja.

Gyriit6ed6ny: szabvdny m6retfi 6s kialakitdsrj hullad6kgy(jt6 ed6nyzet (amely a Ktizszolgi{ltat6
jdrm0veihez rendszeresitett)(MSZ EN 840-1,-2,-3,-4-,5 szabvdny szerint), hullad6kgyfijt6 zs:ik, valamint
az elkiil6nitett hullad6kgy(jt6s c6ljiib6l iizemeltetett eszkriz, berendez6s.
Embl6mis zs6k: a Kozszolgdltat6 iiltal dij ellen6ben biztositott, egy6ni log6val elliitott zsiik, mely
tObblethullad6k elsz6llitdsiira szolgill.

a

Epit6si-bontiisi hullad6k: az 6pitett kOrnyezet alakitdsii16l 6s v6delm616l sz616 ttirv6ny szerinti 6pit6si
tev6kenys6Bb6l szdrmaz6 tiszta (t6gla, k6, beton, cser6p, vakolat) 6s kevert (egy6b m:is anyagokkal
keveredett) hullad6k.
Telepiil6si hullad6k: a hiiztartiisi 6s a hiiztartiisi hullad6khoz hasonl6 szi16rd hullad6k.
Kezel6s: hasznositiisi vagy drtalmatlanitdsi m(veletek, ide6rtve a hasznosltdst vagy drtalmatlanitdst
r r rege16z6 el6k6szit6st is.

Elkiiliinitett gyujt6s: olyan gyujt6s, amelynek sor;in a hullad6kdramot a hullad6k fajtiija 6s jellege
adott esetben tipusa - szerint elki.i16nitik, lehet6v6 t6ve annak egyedi m6don ttirt6n6 kezel6s6t.

-

Xoordiniil6 szerv: a Hullad6kr6l sz6l6 tOrv6ny szerinti az dllami hulladdkgazddlkodiisi ktizfeladat
elliitiisira l6trehozott szervezet. A hullad6k16l sz6l6 2012. 6vi CLXxxV. sz. tiirv6ny szerint a 2016. iiprilis
1-i6t k6vet6 teljesit6sek eset6n az a{llam dltal alapitott Nemzeti Hullad6kgazdiilkodiisi Koordiniil6 6s
Vagyonkeze16 Zrt. (NHKV Zrt.)
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1.

Az ASZF

hatiilya

Jelen Alta16nos Szerz6d6si Felt6telek a Dep6nia Nonprofit Kft. iiltal a kozszolgdltatiisi ter0let6n a

helyi dnkorm;inyzattal vagy tinkormdnyzati tdrsuldssal ktitott szerz6d6s alapjiin

v6Bzett

hullad6kgazdiilkod:isi kOzszolgilltatdsra illetve a kOzszolgdltatiis ig6nybev6te16hez szi.iks6ges egy6b
kieg6sz[t6 tev6kenys6gekre (ed6nyzet b6rlet, mozgatds) vonatkoznak.

tartalmiit, v6gz6s6nek felt6teleit a Hullad6k16l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny (toviibbiakban Ht.)
6s az ahhoz kapcsol6d6 kormdnyrendeletek, a teleptil6si onkorminyzat koztisztasiigr6l 6s a
A

hullad6kgazddlkod.isi k6zszolgiiltatiisr6l sz616 helyi rendelete valamint a kozszolgiiltatiisi szerz6d6st
kieg6szit6 Egyi]ttmf k6d6si megiillapodiis egy[ittesen hatdrozza meg.

A Kiizszolgiiltat6 6s az lngatlanhaszndl6 a szdmla26shoz sziiks6ges adatokat irdsban egyeztetik az
lngatlanhaszndl6 k616se ill. a Kozszolgiiltat6 megkeres6se nyomdn. Az adategyeztet6sben mindk6t
f6l kiiteles egyiittmfk6dni. Amennyiben az lngatlanhaszndl6 a Kozszolgiiltat6 megkeres6s6re nem
reag6l, tigy az jogosult a rendelkez6sre ill16 adatok alapjiin szdmlSzdst kezdem6nyezni a Koordinii16
szerv 6ltal.
Az lngatlanhaszndl6 6s a KOzszolg6ltat6 kOztitti jogviszonyt, illet6leg az lngatla

n

haszn5l6 dijfizet6si

kotelezetts6g6t az ingatlanhaszne16i min6s6g vagy az ingatlan tulajdonliisiinak t6nye, illet6leg az a
t6ny hozza ldtre, hogy az ingatlan hulladiksz;lllitiisi ktizszolgiiltatiissal elldtott telepOl6sr6szen
fekszik 6s Ktizszolgiiltat6 a ktizszolgiiltatiis elliitiisiihoz rendszeresen rendelkez6sre 6ll.

Az lngatlanhasznill6 iiltal a sziillitiisi rend szerint elsziillitiis c6ljiib6l kihelyezett hullad6k
Koordindl6

sze

a

rv tulajdon6t k6pezi.

A hullad6kgazdiilkodiisi ktizszolgiiltatiisi feladatok elliitiisii6rt jii16 krizszo196ltatiisi dij beszed6s6re

(iirit6si dij) a Hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. sz. t0rv6ny szerint a 2016. 6prilis 1-6t ktjvet6
teljesit6sek eset6n az dllam 6ltal alapitott Koordinii16 szerv jogosult. A hullad6kgazdiilkod;isi
kOzszolgiiltatiisb6lsz;irmaz6 dijhiitral6k kezel6s6re a Koordiniil6 szervjogosult, a behajtiisi folyamat
tiij6koztat6 jelleggel szerepel az AszF-ben.

2.

A Felek alapvet6 ioeai 6s k6telezetts6eei

2.1. A Ktizszolg6ltat6 kiitelezetts6tei
2.1.1. A Ktizszolgiiltat6 feladata a k0rnyezetv6delmi el6ir5sok megtartesa mellett a mindenkor

hat;ilyos jogszabdlyban, helyi rendeletben el6irt sziillltiisi rend szerint

a

hullad6kgazdiilkoddsi kdzszo186ltatds folyamatossdg.inak biztositiisiival a telep0l6si
hullad6k lngatlanhasznii16kt6l ttirt6n6 iitv6tele, gyfijt6se, elszdllitiisa, illetve a hullad6k
jogszabiilyoknak megfele16 kezel6se.

2.1.2.

A Ktizszolgiiltat6 iiltal ktitelez6en nyujtott szolgSltatdsok:

A

hulladdksziillitds telepiil6senk6nti specidlis felt6teleit a helyi iinkorm6nyzatok
rendeletei szabdlyozz5k. A Kdzszolgi{ltat6 6ltal ny(jtott a16bbi szolgdltatiisok kiiziil az
lngatlanhasznd16 a Ktizszolgiiltat6 6s a helyi tinkormdnyzat megdllapodiisa alapjiin
megjel0lt szolgiiltatiis ig6nybev6tel6re jogosult:

A teleo0l6si hullad6k sziillitSsa jellemz6en zdrt, szabvdny hullad6kgy0jt6 eddnyb6l
t0rt6nik a telepiil6si dnkormdnyzat rendelet6ben meghatdrozott t6rfogat- 6s
4

sflyhatiirig, ennek hidnydban az 6.2 pontban megjeiok adatok az irdnyad6ak. Azon
telepiil6seken, ahol a Ktizszolgdltat6 naptSri 6vre vonatkoz6 matricdt rendszeresit, ott a
hullad6k elsz;illitiisiinak felt6tele az 6rv6nyes matrica gyfijt6ed6nyre tiirt6n6
felragasztdsa. A K6zszolgiiltat6 dltal az lngatlanhaszndl6 16sz6re megki.ildOtt
ed6nyazonosit6 matrica hullad6kgy(jt6 ed6nyre t6rt6n6 felragasztdsa az
lngatlanhaszn6l6 kOteless6ge.
A vegyes hullad6k

sziillitiisi gyakorisiiga tekintet6ben a t3/2017 .lvl.12.) EMM I rendelet

1. mel16klete az irdnyad6.

1.) A hiiztartiisi hullad6k tdii16 ingatlant6l ttirt6n6 elsziillitiisa
- zdrt, szabvdny hullad6kgyfijt6 ed6nyb6l, vagy

-

megfelel6 teherbir6sri, maximum az lngatlanhaszniil6 iiltal vdlasztott 6s a
sziim16ziis alapjiit k6pez6 ed6ny firtartalmdval megegyez6, az lngatla nhasznd lo 6ltal
beszerzett zsiikb6l a KOzszol8dltat6 6ltal biztositott matricival elldtva, azt

felragasztva, vagy
- a Kozszolgdltat6

iiltal biztosltott, embl6mdval ell6tott zsdkb6l

ttirt6nik az (rm6rettel ardnyos sdlyhatdrig.

2.)

A

ztildhullad6k (bio169iailag lebom16 hullad6k) sziillitdsa az tinkormdnyzati
rendeletben leirtak alapjiin ttirt6nik az abban meBhatdrozott felt6telek mellett.
Amennyiben az dnkormdnyzati rendelet mdsk6nt nem rendelkezik, az aliibbi
szabdlyok az irilnyad6k:

Az lngatla n haszn616 megfele16 teherbiriisri, legfeljebb 110 liter (rtartalmi, iiltala
beszerzett zsdkban helyezheti ki a zdldhullad6kot 15 kg s0lyhatiirig. Ag, nyesed6k,
sz6l6vessz6 stb. eset6n maximum 50 cm iitm6r6l( 6s 100 cm hossztsdgri

osszekotott kOteget k6szit az lngatlanhaszniil6. Azon teleptil6seken, ahol

a

zoldhullad6k sziillltiisa 6vi l vagy 2 alkalommal val6sul meg, a Kdzszolg5ltat6 jelti16s
n6lk0li, maximum 110 liter (rtartalm( zsiikban vagy maximum 50 cm dtm6r6j( 6s
100 cm hossztisilg0 osszekotott kiiteg formdjdban szdllitja el a hullad6kot maximum
1 m3 mennyis6gben alkalmank6nt.

A Ktizszolgilltat6 -amennyiben az onkormdnyzattal kotott megdllapodiisa vagy a
kozszolgdltatdsi szerz6d6s arra vonatkoz6 kit6telt szab- a kozszolgiiltatiisi dij
megfizet6se eset6n el6re meghatdrozott sz6m0 matricdt biztosit az
lngatlanhasznd16 r6sz6re, melynek zs6kra vagy kotegre val6 felragasztdsa igazolja a

szolg6ltatds igdnybev6te16nek .iogossiigdt. A matrica csak a rajta szerepl6
6rv6nyess6gi id6n bel0l 6s az azon feltiintetett m6retfi hullad6kokra haszniilhat6 fel.
bblet hullad6k elsziill
Az lngatlanhasznd16 dltal hasznelt 6s a sz6m16zds alaplaut szolgiil6 ed6nyt meghalad6

mennyis6g0 hullad6k ttibblet telepiil6si hullad6k, melynek elszillltiisa a
Kozszolgiiltat6 feladata az lngatlanhasznd16 kiil<in dijfizet6se mellett. A szolgdltatds
az arra jogosit6 matricinak az lngatlanhasznill6 dltal biztositott zsdkra val6
felragasztdsdval vagy a Ktizszolg6ltat6 iiltal forgalmazott zsiik ig6nybev6tel6vel
t0rt6nik.
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4.1

Elkiilitnitett (szelektivl hullad6ksyrlit6s

A Kozszolgiiltat6 minden telepi.il6s csaliidi hiizas dvezet6ben hdzhoz men6 elkildnitett
gyfijt6st v6gez. A tdrsash6zas Ovezetekben a hizhoz men6 gy(jt6s helyett szigetes

a hullad6kiit elkiiltinitetten
gy(jteni, 6s azt mag6nszemdly eset6n a K0zszolgdltat6nak dtadni. A vegyes hullad6kok
kriz6 az elktiltinitetten Byfijthet6 anyagok nem helyezhet6k el.
gy(jt6s is alkalmazhat6. Az lngatlanhaszniil6 ktiteles

a.) Az elk0ltinitetten syriitiift anyapok (tiszta csomagolSsi mfanvas 6s papir)
h5zho2 men6 cyfiitese:
A sziillitdsi napt6rban meghatdrozott szdllft;lsi napokon ttirt6nik a szolgdltatds. A
hirzhoz men6 szelektiv hullad6ksziillitiisi szolgiiltatiis keret6n bel0l korliitoziis n6lkiili

mennyis6gben, vegyesen, ugyanabban

a gy(jt6zs;ikban kihelyezhet6k az aliibbi

hullad6kok:

mfianyag tidit6s, dsviinyvizes PET palackok, mianyag kozmetikai 6s tisztit6szeres
flakonok, f6liiik, beviisii116 szatyrok, zacsk6k, f6m italosdoboz (0dit6s, sor<is), illetve

konzervdoboz, t0bbr6teg( italos (tejes, gyiimdlcsleves) kartondobozok 6s a
papirhullad6k (papfr csomagoldsl hullad6k (karton), kozmetikai 6s dlelmiszerek
kartondobozai rijsiigok, sz616lapok, irodai papir, 96ppapir, papirzacsk6, k0nyv)
b.)

st

hullad6kok italos

bef6ttes

szelektiv

CsomagolSsi Uveg hullad6kot (italos iiveget 6s bef6ttes i.lve8et, b6bi6teles Uveg) az

erre kijeldlt gyfijt6szigeten, gyfijt6ponton, hullad6kudvarban lehet

elhelyezni,

valamint hdzhoz men6 hullad6kszdllitiisi szolgiiltat;is keret6n beli.il, korliitoziis n6lkUli
mennyis6gben ker0l elsziillitiisra. A csomagolSsi Uveg hullad6kot tartalmaz6 szelektiv

gy(jt6ed6nybe nem dobhat6 ablakoveg, ttikor, villanyk0rte, h5iill6 tivegtdl,
szemtiveg, neoncs6, gy6gyszeres iivegek, aut6iive8, fdnycs6, izz6litmpa, zii16kupak,
porceldn, kerdmia, szennyezett iiveg, egy6b 6sszetetel( hullad6k. A gyUjt6zsiikban
kizii16lag az 6p, eg6sz Uveget lehet gyfijteni 6s kihelyezni.

5.) Lomtalanites: A K<izszolgiiltat6 6s a helyi 0nkormdnyzat, illetve azok tiirsuldsa ktiztjtt

az

tt

k6zszolgiiltatiisi szerz6d6sben, illetve
6nkormdnyzattal ktittitt
l6trejt
meg6llapodiisban
foglaltak
6vi
minimum
alkalommal, elSre
Egyuttmukod6si
szerint
egyeztetett szdllitdsi napon biztositott az al:ibbiak lehet6s6gek valamelyik6vel:
- az ingatlan

l

el6tti kozteriilet16l tdrt6n6 elsziillitds formiijdban, vagy

- az 6nkormdnyzat 6ltal kijeldlt gy(jt6pont16l

tort6n6 sziillitiis formd.jdban, vagy

- egy6nileg ,,hiizhoz men6 jelleggel", a kozszolg:iltat6niil

tt rt6n6 el6zetes bejelent6st 6s
id6pont-egyeztet6st kdvet6en, mely sordn a kdzszolgiiltat6 iltal felajenlott
id6pontokb6l vdlaszthat az ingatlanhaszndl6. A bejelentkez6s minden 6v januiir 2. 6s
szeptember 30. kiiztitt lehets6ges. K6s6bbi megkeres6s eset6n mdr csak az esetlegesen

felszabadu16 id6pont alapjiin biztositott a szolgiiltatiis ig6nybev6tele. Az adott 6vben fel

nem haszndlt szolgilltat6s a kovetkez6 6vre nem vihet6 5t.
Az el6re egyeztetett id6pontban az ingatlan el6tti kozteriiletr6l tdrt6n6 lom sz6llitiis

eset6n az lngatlantulajdonos a lomokat csak az egyeztetett napot megel6z6 napon a
helyi rendeletben foglaltaknak megfelel6 id6szakban 6s felt6telekkel helyezheti ki olyan
m6don, hogy a kihelyezett hullad6k a gyalogos 6s g6pjiirm( forgalmat ne akaddlyozza.
6

A kozszoigiltatiisi dij ellen6ben a lomtalanit6skor ingatlanonkdnt 6s

alkalmank6nt

maximum 3 m3 lomhullad6k ker0l elszdllitdsra.

A lomtalanitds id6pontjiit6l elt6r6 id6pontban, illet6leg a 3 m3 mennyis6S felett
kihelyezett lomhullad6k ktiltin megrendel6sre, tObblet dijfizet6s ellen6ben keriil
elsz6llitiisra.
A lomtalanitiiskor nem keriil elsziillitdsra vesz6lyes hullad6k (olaj, fest6k, akkumuldtor,

stb.), bontott 96pjiirm0 karossz6ria, teheraut6- 6s traktor gumikdpeny, 6pit6si-bontiisi
hullad6k, heztart.isi hullad6k, ztildhullad6k (dgnyesed6k, sz6l6vessz6, stb.), k6zi er6vel
nem rakodhat6 ttlsrilyos (50 kg-niil silyosabb), vagy trilm6retes (valamelyik hossza
meghaladja a 2 m6tert) hullad6k.

A lomtalanitds a Ktizszolgdltatiisba bevont terlileten azon lakossdgi Ugyfelek r6sz6re
biztositott, akik a ktizszolgdltatiis ig6nybev6te16re kotelezettek 6s dijhiitral6kkal nem
rendelkeznek.
2.1.3.A Ktizszolgiiltat6 koteles a gyUjt6ed6ny iirit6s6t a t6le elv6rhat6 gondossiiggal elv6gezni

dsszetakaritdsd16l gondoskodni, ez a
k6telezetts6g nem terjed kl a gyfijt6ed6ny mel16, nem szab5lyos m6don elhelyezett
hullad6kb6l ered6 szennyez6sre.

6s az iirlt6s sordn elsz6r6dott hullad6k

2.1.4.A K6zszolgiiltat6 kOteles az 6lland6an lakott ingatlanok r6sz6re a hullad6ksz6llitiisi
szolgdltatds egyes elemeinek ig6nybev6tel6re jogosit6 matric6t az lngatla n hasznd 16
16sz6re megktjldeni.

2.1.5.A hullad6kgyfijt6si napok iithelyez6s6r6l vagy egy6b l6nyeges, a szolSdltat6st 6rint6
viiltoz6s16l a Kaizszolgiiltat6 koteles egyeztetni a helyi onkormdnyzattal, ill. a lakossdgot
koteles a helyben szokdsos m6don tiii6koztatni.

2.1.6.Amennyiben a KOzszolgdltat6 bizonyos id6jdrdsi kOrtilm6nyek vagy m(szaki probl6miik
miatt, ill. reklam6ci6k alapjiin bizonyitottan nem tett eleget sziillitiisi kotelezetts686nek,
rlgy ktiteles a kovetkez6 gy(it6si napon az ingatlanhaszndl6 6ltal haszniilt ed6ny
m6ret6vel 6s darabszdmdval megegye26, tobblethullad6kot tartalma26 (nem embldmiis)
zs5kokat is elszilllitani.
2.1.7.A Ktizszolgiiltat6 a Fogyaszt6v6delem16l sz616 1997. 6vi CLV. ttirv6nyben foglaltak szerint
Ugyf6lszolg;i latot koteles m(kddtetni. E torv6ny szerint az i.igyf6lszolgiilat(ok)

el6rhet6s6gi16l, nyitva tartdsd16l a honlapjiin ktiteles aktuiilis tiij6koztatiist adni.
2.1.8, A Ktizszolgiltat6 6ltal nyujtott kiegdszit6 szolSSltatisok:
A Kdzszolgiiltat6 az lngatlanhaszndl6 kiiltin k6r6sire 6s t6rit6se ellen6ben

- a kozszo196ltatiishoz s20ks6ges ed6nyzetet biztositja

(az ed6nyzetb6rlet dija

tartalmazza az ed6nyzet rendelkez6sre iilliisiinak, csereedeny biztosltiisiinak 6s 6vi
egy atkalommal ttirt6n6 fert6tlenit6 mos.isnak a dijiit),

-

az ed6nyzet

tilrol5si helye 6s Urit6si helye kozotti ed6nyzetmozgatilst elv6gzi.
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2.2. A xdzszolgSltat6 iogai:
2.2.L.A Ki5zszolg'ltat6 jogosult vizsgdlni, hogy az lngatlanhaszndl6 a kozszolgiiltatdst a fel6
sziimliizds alapjiiul szolg.il6 param6terek, felt6telek valamint a hatdlyos jogszabiilyokban
e16irt m6don 6s c6lra veszi-e ig6nybe.

2.2.2.A KozszoBeltat6 nem ktiteles a hullad6k elsz;illitiis5ra mindaddig, amlg a sziillitiis
felt6telei nem biztosltottak:

-

a

kdzszolgiiltatdsi szerz6d6sben meghatdrozottakt6l elt6r6 gy0jt6ed6nyben vagy

zs6kban tdrtdn6 kihelyez6s eset6n,

-

ha a gyfjt6ed6nyben a 6.1 pontban felsorolt anyag keriilt elhelyez6sre, illetve a 6.2

pontban felsorolt szabvdny gy(jt6ed6nyben elhelyezett hullad6k srilya az ott
feltuntetett silyhatiirt meghaladja,

-

ha a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a gyUjt6ed6ny mozgatdsakor
kisz616diis vesz6lye fenniill (pl. nem lez6rt fedel(, illetve s6rtilt gyfijt6ed6ny),

-

ha a gy(jt6ed6ny kdrtil szabiilytalanul (nem a ttibblethullad6k elsziillit;isiira szolgd16

a

embl6m:is zsiikban), vagy annak mozgatds6t 6s tirit6s6t akadiilyoz6 m6don
tcibblethullad6k keri.ilt kihelye26sre,

-

amennyiben Ktizszolgiiltat6 iiltal biztositott sziillitiisra jogosit6 ed6nyazonosit6
matrica n6lkul keriil a hullad6k kihelyez6sre, vagy adott esetben nem rendelkezik
ttibblethullad6k elsziillitiisiira szolgii16 embl6miis zsiikkal,

-

amennyiben a hullad6k nem a sziillitiisi rendben foglaltaknak megfelel6en (id6ben,
helyen 6s m6don) keriil kihelyez6sre,

-

ahol a szelektiv hullad6kgy0jtds biztositott, az lngatlanhaszndl6 a szelektiv hullad6kok
ko26 vegyes hullad6kot, a vegyes hullad6k ktjz6 szelektiv hullad6kot rak,

-

szdm6ra a megfelel6
ndv6nyzetet
0tviszonyokat biztositani, az Ut Urszelv6ny6be beny0l6
eltiivolitani.
Amennyiben ennek nem tesz eleget,0gy Kozszolgiiltat6 sziillitiisi kdtelezetts6g6t nem
tudja teljesiteni,

-

jogszabiilyban el6irt egy6b esetben.

a helyi dnkormdnyzat feladata a hullad6ksziillit6 jiirmfivek

2.2.3.A KOzszolg.iltat6 jogosult a szerz6d6s teljesit6se soriin Alvdllalkoz6 bevonds6ra.
2.2.4.Kdzszolgiiltat6

-

az lngatlanhasznd16 tula.idondban lev6 szabvdny min6s6gu (anyagi 6s m6retU)
ed6nyek eset6ben a 10 6vesnel id6sebb ed6nyekre, valamint a nem rendeltet6sszerU
haszndlatb6l ered6 kiirok6rt

-

az anyagelfdraddsra visszavezethet6

kiirok6rt

a nem szabvdnyos vagy nem a sziillit6j;irmUhOz rendszeresitett ed6nyben okozott
kii

rok6rt

nem v6llal felel6ss6Bet, azonban a Kdzszolg.iltat6nak bizonyitottan felr6hat6 kdrokozds
eset6n az okozott k.ir megt6rit6s6re k6telezett.
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2.3. Az lngatlanhaszn616 kiitelezettsdgei
2.3.1.A2 lnBatlanhaszn6l6 ktiteles a telepu16si sziliird hullad6k kezel6s6re szervezett
ktizszolgiiltatiist ig6nybe venni 6s a hullad6kszdllitiisi kcizszolgiiltatiisi dijat megfizetni
2.3.2.A kozszolgiiltat:isi dij megfizet6se az lngatlanhasznd16ra n6zve teljes m6rt6kben kotelez6
fuggetleniil att6l, hogy a szolgdltatiist milyen m6rt6kben veszi ig6nybe. A Kijzszolgiiltat6

az

lngatlanhaszndl6t

6rint6, az iinkormdnyzati rendeletben

meghatdrozott

kedvezm6nyeket, mentess6geket k6teles figyelembe venni.
2.3.3.A2 ingatlan lngatlanhaszn6l6ja koteles a szolgdltatiis ig6nybe v6te16hez MSZ EN 840-1,2,-3,-4-,5 szabviiny szerinti, hullad6kgy(jt6 ed6nnyel rendelkezni, annak tisztdntartdsd16l
6s - amennyiben szi.iks6ges - cser6jd16l gondoskodni.

2.3.4.A Kozszolg6ltat6 az lngatlanhasznii16 tulajdoniiban 16v6, vagy a Kozszolgdltat6t6l b6relt
eddnyzet nem rendeltet6sszer( haszn6latb6l ered6 kiirok6rt felel6ss6get nem vdllal.

2.3.5.A2 tngatlanhasznd16 koteles a Kozszolgdltat6 dltal megki.ildOtt hullad6ksz:illitiisi
szolgiiltatds igdnybev6te16re jogosit6 matricdt a hullad6kgyfjt6 ed6ny eli.ils6 oldaldra j6l
liithat6 helyre felragasztani, annak j6 iillapotiit meg6rizni. A matrica hi6ny:iban, illetve a
nem megfelel6 helyre elhelyezett (pl. keritdsre, postaliidiira ragasztott) matrica eset6n a
KOzszolgdltat6 a 2.2.1 pontban foglaltak szerint jdr el.
2.3.6.A2 lngatla n hasznd l6 az ingatlandn rendszeresen keletkez6 hiiztart:isi hullad6kot a 2.1.2.
pontban foglaltak szerint kdteles a szilllitiisi naptdrban megjel6lt sz6llit6si napon reBgel
6 6riit6l a Kdzszolgiiltat6 rendelkezds6re bocsdtani.

k a gy(jt6si napokon az elszdllitdsra iitadott hullad6kot 2.1.2.
pontban foglaltak szerint a sziillitilsi napokon reggel 6 or'ig az ingatlana el6tti
kozteriileten olyan, j6l l6that6 helyre kell elhelyeznie, mely az id6j;iriisi viszonyokt6l
fiiggetlentil gyijjt6jiirattal megkozelithet6 6s a gyalogos 6s g6pjiirmfi forgalmat nem

2.3.7.A2 lngatla nhasznd

16

na

akad6lyozza.

2.3.8.A2on teriileten, ahol a KOzszolseltat6 jiirmfiv6vel az ingatlanok nem kOzelithet6k meg,

a

Kdzszolgiiltat6 6s a helyi dnkormdnyzat 8y(jt6pontokat jeltil ki, amelyre az 6rintett
ingatlan tulajdonosai a kdpz6diitt telep0l6si hullad6kukat elhelyezhetik.

2.3.9.A2 lngatlanhasznd16 ktiteles gondoskodni a szabvdny min6s6gf (anyagf 6s m6retfi)
gyfijt6ed6ny beszerz6s616l, rendelkez6sre dllSs;i16l, annak megfele16 iillapotban
tartilsd16l, sziiks6g eset6n cser6j616l, valamint rendszeres tiszt6ntartiise16l.
2.3.10. Az lngatlanhaszndl6 k6teles

-

a kozszolg6ltatds i.iij;t a Koordind16 szerv szdmldz6si iitemterve szerint kibo.;tott
sz6mlSban szerepl6 hatiirid6ben kiegyenliteni.

kozszolg6ltatdshoz kapcsol6d6 ed6nyb6rlet, mozgatds, mint kieg6szit6
szolgdltatisok dijilt KOzszolgiiltat6 sz6mldzisi titemterve szerint kibocsdtott
sz6mlilban szerepl6 hatiirid6ben kiegyenliteni. K6sedelmes fizetds eset6n a
Kozszolg6ltat6 k6sedelmi kamatot, valamint a fizet6si felsz6litdssal kapcsolatosan
felmeriilt kdlts6geit, mint Ugykeze16si dijat iogosult felszdmitani.

- a
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A szimla

kiegyenlit6se akkor teljestil, amikor a szdmldn meghatdrozott 6sszeg
Kdzszolgdltat6, illetve a Koordiniil6 szerv szdmldjiira meg6rkezik.

a

a

a

kieg6szit6
Ktizszolgiiltat6 tiij6koztatja arr6l, hogy
2.3.17. Az lngatlanhaszniil6t
szolgdltatdsokhoz kapcsol6d6 sziimliik milyen rendszeres6ggel, milyen id6pontban
kertilnek kibocsdtdsra. Ha a szdmla valamely okn;il fogva nem ker0l az lngatlanhaszndl6
birtokiiba, igy koteles a Kozszolgdltat6nak ezt jelezni, nem hivatkozhat arra, hogy
fizet6se az6rt maradt el, mivel a sz6mla nem keriilt a birtokiiba.

2.3.!2. Az lngatlanhasznd16 nem tagadhatja meg a dij fizet6s6t, ha a Ktjzszolg6ltat6 a
ktizszolgiiltatiist, illetve az eddnyzetet az lngatlanhaszn616 r6sz6re felaj.inlotta, illetve
rendelkez6sre dll, ftiggetleniil att6l, hogy az lngatlanhasznd16 milyen m6rt6kben veszi azt
ig6nybe.

23.f3. Az tngatlanhaszn6l6t terhel6 ktizszolgiiltatesi dijhiitral6k 6s az azzal dsszefiigg6sben
megiillapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajtiis egy6b kolts6gei ad6k m6djiira
behajtand6 koztartozdsnak min6s0lnek, melynek behajtiis5val kapcsolatban v6gs6soron
NemzetiAd6- 6s Vdmhivataljiir el a Koordindl6 szerv kezdem6nyez6s6re.
2.3.14. Ktiztis tulajdonban iill6 ingatlan eset6ben az egy hdztartSsban 6letvitelszer0en
tulajdonosok, a k6z6s haszniilatban :il16 ingatlan eset6ben az 6letvitelszerUen

616
616

hasznii16k, illetve birtokosok felel6ss6ge egyetemleges.

2.3.15. Az ingatlan jelleg6ben, haszndlat6ban, ingatlanhasznd16, tulajdonos szem6ly6ben
bektivetkezett veltoziist a ko16bbi 6s az tij hasznd16, tulajdonos k6teles a Ktizszolgiiltat6
fe16 - a helyi tinkormdnyzat rendelet€nek elt6r6 rendelkez6se hiiiny;iban - 15 napon

beliil bejelenteni a vdltoziis t6ny6t igazol6 hivatalos dokumentum bemutat6sdval.
Amennyiben erre vonatkoz6an a helyi onkormSnyzati rendelet vagy ktizszolgiiltatiisi
szerz6d6s mdsk6pp rendelkezik, tgy az abban foglaltak az irdnyad6k.

2.4. Az lngatlanhaszn616 logai
2.4.1.A2 tngatla nha sznd 16 jogosult (6s kciteles) a hullad6ksziillitiisi ktizszol8iiltatiis igdnybe
v6tel6re a 2.1.2 pontban r6szletezettek szerint.
2.4.2.A2 lngatlanhaszniil6 jogosult az ingatlanon k6p26d6 hiiztartiisi 6s elkUldnitetten

gy(jtott

(szelektiv) hullad6kot tartalmaz6 gyfiit6ed6nyt, illetve zs6kot a 2.1.2 pontban
meghatdrozottak szerint a sziillitds napj:it megelS26 napon a helyi rendeletben
meghatdrozott id6szakban elszdllitiis c6Uiib6l a kozterUleten tilrolni.
2.4.3.A2 lngatlanhasznd16 jogosult a 2.1.2 pont 6. pontban meghatdrozott alkalommal a
feleslegess6 vdlt hilztart6si eszkozdket, berende26si tdrgyakat - egyes elektronikai cikkek
kiv6tel6vel (pl. h6t6szek16ny, fagyaszt6liida, k6pcsoves telawiTi6) - a lomtalanitds keret6n
beliil a 152s2o1t51, at6 ftszfre a 2-7.2 pontban rtigzltettek szerint t6rit6smentesen dtadni.
2.4.4.42 lngatlanhaszndl6 jogosult sajdt adatair6l informdci6t, tiij6koztatdst k6rni. B6vebb
tiij6koztatiis az adatkezel6ssel kapcsolatban az Adatv6delmi Tiij6koztat6ban taliilhat6,
amely e16rhet6 a !4ryg.dgpg1E h! honlapon, tov6bbii az 0gyf6lszolgiilati irodiikban.
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2.4.5.A2 lngatlanhasznii16 jogosult a ktizszoigdltatiissal kapcsolatos 6szrev6telek, panaszok
megt6tel6re, azok 6rdemi kivizsgiiliisiinak k6r6s6re, illetve a vizsgdlat eredm6ny6r6l
megfelel6 tdj6koztatdsra.

3.

Kiesdszit6 szoleiiltatSsok szim l6z5sa. fizet€si m6dok
3.1. A s26mliiziis a Kdzszolgilltat6 szdmldzdsi rendj6nek megfelel6en id6szakokra bontva ttirt6nik
A sz6mla fizet6si hatiirideje a megkiildtitt sziim16n kertil felt0ntet6sre.
3.2. lngatlanhaszn6l6 a sz;imla ellen6rt6k6t az a16bbi fizet6si m6dokkal egyenlitheti ki:
3.2.1. Postai csekk: A szdmla kiegyenlit6se akkor teljestil, amikor a szdmldn meghatilrozott
tisszeg a Kdzszolgiiltat6 sziimldjiira meg6rkezik.

3.2.2. Csoportos beszed6s:

az

lngatlanhaszniil6

iiltal

szdmlavezet6 p6nzint6zet6n6l

kezdem6nyezett megbiz;is alapj6n.
Csoportos beszed6ssel fizet6nek tekinthet6 az lngatlanhaszniil6 a p6nzint6zet 6rtesit6s6t
kdvet6en. Ha a sz6mldz6s megkezd6s6ig a p6nzint6zet nem, vagy nem megfelel6en

6rtesiti a Ktizszolgiiltat6t a megbizdsi szerz6d6s meBkot6s616l vagy m6dositiisii16l, tigy
addig az gyf6l postai csekkel fizet6nek tekintend6.
Ha a sziiml;iziis megkezd6s6ig az lngatlanhasznd16 vagy a p6nzint6zet nem 6rtesitl a
Kozszolgiiltat6t a megbiziisi szerz6d6s megsz(ntet6s616l vagy felfiiggeszt6s616l ill. ar16l,

a

megbiziis fedezethidny vagy egy6b ok miatt nem teljesithet6, akkor az
lngatlanhaszn6l6nak a k6zbesitett szdmla alapjdn kell gondoskodnia a hatiirid6re tiirt6n6

hogy

kiegyenlit6s16l.

A Kozszolg.iltat6 egy alkalommal kis6rli meg az lngatlanhasznd16 foly6szdmliijii16l

a

szolgdltatds ellen6rt6k6nek beszed6s6t.

3.2.3.Banki dtutalds: Az 6tutal6sos fizet6si m6d v5lasztdsa eset6n az utal6shoz szUks6ges

a

Kozszolgiiltat6 szdmla megk0ld6s6vel bocsiitja az lngatlanhaszn6l6
rendelkez6s6re. A sz6mla kiegyenllt6se akkor teljesi]l, amikor a szdmldn meBhatdrozott
aisszeg a Kdzszolg6ltat6 sziimliij:ira meg6rkezik.

adatokat

3

.2.4.Hitzipenzti*i befizet6s: az lngatlanhasznd16 csak a Kdzszolgiiltat6 dltal miir szdmliizott

dijait rendezheti a p6nztdrban.
3.3. lngatla n hasznd l6 16szletfizet6sre, ill. fizet6si halad6kra vonatko26 k6relm6t iresban - lev6lben, email-ben - nyfjthatja be iigyf6lszolgiilati tertilet szerint a K0zszolgiiltat6 sz6khelye szerinti postaill. e-mail cfmre.
3.4. Kovete16skezel6s kieg6szit6 szolgiiltat6sok eset6n:

3.4.1 Az lngatlanhaszn616 a jelen ASZF elfogadisiival tink6nt 6s kifejezetten hozzitj'rul a 16
vonatkoz6 szem6lyes adatok keze16s6hez. Az adatkezel6sre 6s feldolgoziisra, valamint
az adatok megismer6s6re kiz6r6lag a Kozszolg6ltat6 munkatdrsai 6s az dltala
adatkeze16ssel feljogositott szervezetek jogosultak a szolgilltatds nyUjt6sa 6s az
esetleges tartoz6sok, ktivetel6sek behajtiisa 6rdek6ben felmerti16 c6lb6l 6s m6rt6kiB. A
Kozszolgiiltat6 az lngatlanhasznd16 szem6lyes adatait a szolgdltat6s fenniillta alatt,
illetve a jogviszony fenn6lldsa alatt, valamint amennyiben a lngatlanhaszndl6 fizet6si
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k6sedelembe esett, (gy a Ktizszolgiiltat6 ill. a Kooreiinii16 szerv fe16 fenndl16 tartoz6s;inak
kiegyenlit6s6ig joBosult kezelni 6s feldolgozni.
3.4.2 Az lngatlanhaszn516 hozzdjdruliisdt adja, hogy amennyiben a Ktizszo186ltat6val szembeni

fizet6si ktitelezetts6g6t nem szerz5d6sszer(en teljesiti 6s

a

Kdzszo196ltat6 az

lngatlanhaszndl6val szembeni kt vetel6se behajt;isa 6rdek6ben kovetel6skeze16 c6Bet
vagy jogi k6pvisel6t vesz ig6nybe, [gy ezek r6sz6re jogosult az lngatlanhasznd16
jogi k6pvise16 az
adatainak tovdbbitdsiira.
k<ivetel6skezel6 c6g, illetve
lngatlanhasznd16 adatait a Kdzszolgiiltat6 iiltal adott megbizds alapjiin a kiivetel6sek

A

a

behajtiisa c6ljiib6l a Kdzszolgiiltat6 6s a kdvetel6skezel6 c6g megiillapodds6ban rtigzitett

0gykezel6si id6 lejiirtaiig, azaz f6szabdly szerint 90 napig, illewe
id6tartamon beltil va16 sikeres behajtesiiig kezeli.

a

kdvetel6s ezen

3.4.3 A kovetel6skezel6 c6g, illetve a jogi k6pvisel6 a tov.ibbitott adatokat peres, peren kiviili

6s nem peres eljdrilsokban ig6ny6rv6nyesit6s c6ljiib6l is kezelheti. A toviibbitott
adatokat a ktivete16skeze16 c6g, illewe
lngatlanhasznd16 hozz;ljilruliisrit

a

jogi k6pvise16 munkat5rsai ismerhetik meg. Az

adja, hogy

a

kdvetel6s behajtiisa 6rdek6ben 6s

keret6ben a kovetel6skezel6 c6g, illetve a jogi k6pvisel6 az lngatlanhaszndl6r6l a miir
rendelkez6sre bocsdtott adatokon trlltoviibbiadatokat gyffjtson (pl. az lngatlanhaszndl6
ij cim6nek, vagy a nyilvdnos telefonktinyvben szerepl6 telefonszimdnak rogzit6se). A
Ktizszolgiiltat6 az lngatla n hasznd l6 adatait az aliibbi kovetel6skezel6 c6gnek, illetve az
aliibbi jogi k6pvise16nek jogosult tovdbbitani:
Credit Controll Kft. (1f38 Budapest, Viici rit 110.)
Dr. Patyi 6s T6rsa Ugyv6di lroda (1136 Budapest, HegedUs Gy. u. 15. fszt.8.)?
3.4.4. Behajt6si kolts6giita16ny
Az lngatlanhaszn616 hozziija{ruldsiit adja, hogy amennyiben a Ktizszolgdltat6val szembeni

fizet6si ktitelezetts6g6t nem szerz6d6sszerfien teljesiti 6s

a

K<izszolgdltat6 az

lngatlanhaszndl6val szembeni kovete16se behajtdsa 6rdek6ben kdvetel6skeze16 c6Bet
vagy jogi k6pvisel6t vesz ig6nybe, [By behajtiisi krilts6gdtaliinyt 6s k6sedelmi kamatot

koteles fizetni. A kiilts6giita16ny m6rt6k616l a behajtilssal megbizott tiirsasiig ad
felviliigositdst. Ezen feltil a kovetel6skezelS c6g vagy jogi k6pvise16 r6sz6re
adminisztrdci6s dijat kdteles fizetni.

4.

A szols6ltat6s m6dositisa, sziineteltetdse

4.1. A hullad6ksziillltiisi ktizszolgiiltatds kdtelez6en ig6nybeveend6 szolgdltatiis, e26rt azt az
lngatlanhasznSl6 - a helyi tinkormiinyzati rendelet elt616 rendelkez6se hi;inyiiban egyoldal0an megsziintetni nem jogosult.
4.2. Az lngatlanhasznii16 szem6ly6ben beii116 vdltozdst a Kiizszolg6ltat6nak be kell jelenteni a
2.3.14. pontban foglaltak szerint a v6ltoziis bejelent6s6ig fenndl16 dijak egyidejfi rendez6s6vel.
Az adatok m6dositdsdhoz az aliibbi dokumentumokat sziiks6ges bemutatni:

-

ingatlan ad:isvdtel eset6n: ingatlan ad:isv6teli szerz6d6s vagy firldhivatali bejegyz6
hatdrozat
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-

ajiind6koziis eset6n: ajind6kozdsi szerz6d6s vagy ioldhivatali bejegyz6 hatdrozat

tjrrjkl6s eset6n: halotti anyaktinyvi kivonat, valamint joger6s hagyat6kiitad6 v6gz6s
b6rleti szerz6d6s

4.3.A2 lngatlanhaszndl6 adataiban bek6vetkezett vdltoziist (pl. 6rtesit6si cim viiltoziis) a
Kiizszolgiiltat6nak - a helyi onkormdnyzat rendelet6nek elt6r6 rendelkez6se hi6nyiiban - 15
napon beltil be kell jelenteni a vdltozds t6ny6t igazol6 dokumentumok bemutat6sdval.
Amennyiben a helyi onkormdnyzati rendelet miis id6pontot ir el6, rigy az a rendelkez6s az
irii nyad6.

A bejelent6s elmulasztdsdnak kovetkezm6nyeit az ingatlan tulajdonosa viseli; az ebb6l ad6d6
anyagi ktivetel6st a Kozszo186ltat6 az ingatlan tulajdonosdn 6rv6nyesitheti.

4.4. Sztneteltet6s: Felt6teleit, id6tartamilt 6s szab5lyait a mindenkor hatiilyos helyi
dnkormiinyzati rendelet iillapitja meg. Amennyiben a rendelet sziineteltet6si lehet6s6get
biztosit, rigy a bejelent6s a K6zszolgiiltat6 r6sz6re minden esetben irdsban kell t0rt6njen. A

szi.ineteltetett ingatlant, vagy lak6egys6get a Ktizszolgilltat6 jogosult vizsgiilni. A
K6zszolBdltat6 a sziineteltet6s (haszndlaton kiviilis6g) t6nyszerU vizsgiilatdhoz a helyi
rendeletben foglaltak szerint k6rheti a viz-, villany els26mol6 szilmlik bemutatds6t a
lakatlans6g kezdetekor, amennyiben ez 6vktjzben megsz0nik, rigy a megsziintet6ssel egy
id6ben, de legk6s6bb minden 6v december 31. napjiiig. Amennyiben az elszilmol6 sziimliikon

tgy a
KdzszolBiiltat6 jogosult visszamen6legesen a sziineteltet6s id6szakdra vonatkoz6an a
koltsdgekkel terhelt dijat kiszdmldzni. Ha a helyi rendelet rigy hatdroz, akkor az egy 6vet

a term6szetes iizemeltet6shez sz0ksdges fogyasztiist meghalad6 6rtdkek mer0lnek fel,

meghalad6 sziineteltet6s eset6n a kovetkez6 6vre a Kozszolgiiltat6 feld ezt jelezni kell, minden
tiirgy 6v januiir 15. nap.iiiig. A sziineteltetds ;illand6an lakott lak6sra, lak6egys6gre k6rhet6. Az

0diil6ingatlanok, udul6egys6gek eset6ben szi.ineteltet6sre nincs lehet6s6g, amennylben
a helyi rendelet elt6r6en nem rendelkezik.

5.

e116l

Adatkezel6s,adatvddelem
5.1.

A

Kozszolgiiltat6 6s az Alviillalkoz6 az lngatlanhaszndl6 szem6lyes adatait az Eur6pai
Parlament 6s a Tandcs (EU) a termdszetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintet6ben ttirt6n6 v6delm616l 6s az ilyen adatok szabad ilramldsd16l, valamint a 95l46lEK
helyez6s6r6l sz6l6 2Of6/679 Rendelet6vel (toviibbiakban: ,,GDPR")
rendelet hat6lyon

kiv

(toviibbiakban: ,,GDPR") 6s az informiici6s 6nrendelkez6sijog16l ds az informiici6szabadsdg16l
sz616 2011. 6vi CXll. tiirv6ny rendelkez6seit figyelembe v6ve jogosult nyilviintartani 6s kezelni.

5.2. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn516 a Koze:olgdltat6 felhfvdsdra koteles megadni a
szem6lyes adatai kdziil a csalidi 6s ut6nev6t, sz0let6si aC?t3it (sztilet6si n6v, szUlet6si hely 6s
id6, anyja neve), c[m6t (dlland6 lakhely6t, tart6zkodiisi 6s 6rtesit6si hely6t).

5.3. KtizszolgSltat6 kt teles az adatkezel6sre vonatkoz6 tiij6koztatdt 6s szabdlyzatot az
ingatlanhasznd16k 16sz6re el6rhet6vd tenni, melyek megismerhet6k a KdzszolBiltat6
i.jgyf6lszolgdlati irodiiiban, illetve azok honlapjdn.

5.4. A Kozszolgdltat6 a nyilvdntartott szem6lyes adatokat kizdr6lag a ktizszolgdltatdsi feladatai
ell.itils.rval 6s jogai 6rv6nyesit6s6vel kapcsolatban haszndlhatja fel, jogosulatlanoknak nem
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tovdbbithatja, nem adhala dt, illewe a szem6lyes adatok v6delmdhez fiiz6d6 jogok nem
s6riilhetnek. Toviibbi informiici6 a K6zszolgdltat6 Adatkeze16si Szabdlyzatdban taldlhat6.

5.5. Ktizszolgdltat6

6.

a dfjhdtra16kok 6rvdnyesit6se 6rdekdben jogosult mds vdllalkoz6t bevonni.

Eevdb kiktit6sek

6.1. A gyfijt6ed6nyben, illetve zs6kban nem helyezhet6 el olyan anyag (forr6 hamu, mar6 /
m6rgez6 anyag, iillati tetem, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gy0l6kony vagy
robban6anyag, k6- 6s 6ptilettdrmel6k, nagyobb terjedelmfi, sUlyd tiirgy. stb.), amely
vesz6lyezteti a hullad6ksziillitdssal foglalkoz6 dolgoz6 eg6szs6g6t vagy megrongiilhatja a
gy(jt6 jdrm(vet 6s annak berendez6seit.
Tov6bb6 nem helyezhet6 el a h6ztartdsi hullad6kba vesz6lyes-, vagy kiiltinleges kezel6st
ig6nyl6 hullad6k.

6.2. A gyrijt6ed6nyzetbe helyezhet6 telepiil6si hullad6k maximdlis sUlya ed6nytipusonk6nt:
(amennyiben ett6l elt6r6en a helyi rinkormSnyzati rendelet nem rendelkezik):
50

80

110

L20

240

770

1100

literes

literes

lite res

literes

literes

literes

literes

10

15

20

22

45

160

225

Ed6nytipus

kg

Ez:iltal biztosithat6 a gy0jt6ed6ny 6s a gy(jt6jiirm( mfiszaki 6ps6g6nek, a gy$jt6ji'mt
szem6lyzete testi 6ps6g6nek meg6viisa

7.

A hullad6keazd6lkodiisi kiizszoleiltatissal ka
szervek. illetve eldrhet6s6geik mesieltil6se

latos

vitik

rendezds6nek m6dia. felUweleti

Az lngatlanhasznd16 a szolgdltatiisokkal, dijreklamiici6kkal kapcsolatos panasz6t az iigyfdlszolgdlaton
sz6ban, irdsban, lev6lben, e-mailben, telefaxon, telefonon jelentheti be. Amennyiben a K<izszolgdltat6
az ingatlanhaszndl6 r6sz6re elfogadhat6 v:ilaszt nem

tud adni, fgy a sz6ban, valamint telefonon tett

panaszd16ljegyz6kdnyv k6sziil. A Kdzszolg6ltat6 k6teles a panaszt azonnal nyilvdntartdsba venni 6s azt

15 napon belul

kivizsgdlni.

A

megkeres6s6nek sziiks6gess6ge

vdlaszaddsi hatdrid6 helyszini vizsgdlat vagy valameii hat6siig
egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbithatd. A

eseti;

vdlaszaddsi hatiirid6 meghosszabbitiisii161 6s annak indokii16l a fogyaszt6t irisban, a vdlaszaddsi
hatirid6 letelte el6tt t6j6koztatni kell. Amennyiben a panosz irdemi kivizsgdldsa nem vol6sithdt6 meg

6ltol kdzdlt informdci6k olopjdn, igy Kdzszolgdltot6 jogosult tovdbbi
informdci6kot, oldtdmaszt6 dokumentumokot bekdrni. Az lngotlonhosznd16 egyiittm kAddsre
kArcbzett. Ho oz ingotlonhoszndl6 ezeket nem biztositjo o Kiizszolgdltdtd dltol megodott redlis
hotdriddig, igy o Kdzszolgdltdt6 oz el1zetes drtesitis szerint o rendelkezdsre dll6 adotok olopjdn

oz

lngdtlonhosznd16

jogosult o reklomdci6t lezdrni.
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Az lngatlanhaszn6l6 a kcizszolgiiltatiis nyrijtiisiival kapcsolatos vitdk rendez6se v6gett a Kozszolgdita16

illetve Alv:illalkoz6 honlapjiin taliilhat6

8.

fel gyeleti szervekhez fordulhat.

Upvf6lszolselatok 6s el6rhet6s6qek

A Kozszolgdltat6 tcirekszik arra, hogy az lngatlanhasznd16kat egyre jobb min6s6gU szolgdltat5ssal lSssa
el, azok ig6nyeinek, elvdrdsainak szem el6tt tartdsdval.
Az iigyf6lszolgiilatok tev6kenys6gi k<irei:

- lngatlanhaszn6l6k iiltal bejelentett adawiiltozisokkal kapcsolatos feladatok,
- szerz6d6sek k6t6se, szerz6d6ses adatok m6dositdsa,
- p6nzt6r m(kOdtet6se,
- eltaliinos tdj6koztatils
- a K0zszolgiiltat6 tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 panaszigyek kezel6se.

Az iigyf6lszolgdlati irodiik 0gyf6lfogaddsi hely616l 6s idej616l b6vebb tiij6koztatiis el6rhet6

a

www.deoonia.hu honlapon.

9.

A ktizszolgriltatSssal kapcsolatos iogvitiik rendez6se

A kozszolgiiltatiissal kapcsolatos jogvitiik rendez6s6re a Kiizszolg6ltat6 sz6khelye szerinti bir6siig
illet6kes.

10. Szerz6d6ses felt6telek m6dositdsa

Kozszolgdltat6 jogosult jelen szerz6d6s biirmely felt6tel6t egyoldal0an m6dositani, dm az csak akkor

vilik

az lngatlanhasznrl6val

ktittitt szerz6d6s r6sz6v6, amennyiben

a m6dosit6s-tervezet k6zhezv6tel6t

ill. honlapon val6 ktizz6t6tel6t k6vet6 8 napon belUl az lngatlanhasznd16 a m6dosltiis ellen kifogdst nem
emel. A Kdzszolgiiltat6 minden esetben k6teles az ASZF-et egys6ges szerkezetben foglalva a honlapjdn

llletve az 0gyf6lszolgiilati irodeiban kozz6tenni.
A jelen dltaldnos szerz6d6si felt6telekkel nem szab6lyozott k6rd6sekben az ingatlan fekv6se szerinti

telepijl6s 0nkormdnyzatdnak vonatkoz6, a kdzszolgiiltat6s ig6nybev6te16nek szabiilyait meg;illapit6
rendelete, a Polgiiri Ttirvdnykonyv (Ptk.l illetve a Hullad6kr6l sz6l6 2072.6vi CLXXXV. sz. torvdny ill. a
Fogyaszt6v6delem 16l sz6l6 t997.6vi CLV. tdrv6ny rendelkez6sei az i16nyad6ak.
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