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VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE_hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 
 

 
 
Hódmezővásárhely, 2016 
 
 
………………………………………………………   ……………………….. 

I. Bejelentőre vonatkozó adatok 
 
Név  

Cím  

 
Eljárás jogalapja 

Tulajdonos/társ        Egyéb/Meghatalmazott 

II. Változás bejelentés tárgya Fogyasztói adatok           Fizetési mód       Edényzet     Szüneteltetés 
    

III. Változás bejelentés    

Ügyféladatok  Régi adat Új adat Megjegyzés/mellékletek 
Ingatlanhasználó (vevő) besorolása 
(természetes személy, természetes 
személynek minősülő, előző két csoportba 
nem tartozó:NEM természetes személy) 

   

Vevőkód (ingatlanhasználó azonosítója)       

Név       

Születési név*    

Születési hely és idő*    

Anyja neve*    

Székhely címe/lakcím*       

Adószám/Egyéb azonosító       

Fogyasztási hely címe       

A fogyasztási hely besorolása: székhely/ 
telephely; természetes személy lakhelye; 
lakóhely és székhely/telephely együtt 

   

Postázási/Számlázási cím        

Telefonszám       

E-mail cím       

Fizetési mód (áttérés postai csekkre, áttérés 
banki átutalásra,  áttérés csoportos 
beszedési megbízásra, csoportos beszedési 
megbízás megszüntetése) 

    

Bank:                                                                                        
 
Bankszámlaszám:                                                                                        

Edényzet (átadás, átszállítás új címre; 
leadás; leadás nem lehetséges ezért az 
edény értékét megtéríti a fogyasztó) 

  
 

Közszolgáltatás 
szüneteltetése/megszüntetése. 

    
  Változás oka: 

Ingatlanban lakók száma (fő)   
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Bejelentő neve (nyomtatott betűvel) és aláírása  Ügyintéző neve (nyomtatott betűvel) és aláírása  

IV. Vevői besoroláshoz kapcsolódó magyarázat 

 
Ingatlanhasználó: a 2012. évi CLXXXV. törvény  a hulladékról 2.§ (2) 34. Pontja szerinti Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, 
vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti 
szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként 
rendelkezésére áll; 

 
Természetes személynek minősülő ingatlanhasználó 

A 2012. Évi CLXXXV. Törvény  a hulladékról 90.§(3) bekezdés értelmében természetes személynek minősül a társasház, lakásszövetkezet az 

azokban lakó természetes személy ingatlanhasználók vonatkozásában.  

Ugyancsak természetes személyként kell kezelni a 90. § (6) bekezdés alapján a költségvetési szervet és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményeket. Ezek közé az intézmények közé tartozik az idősek 
otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona, ha 
bentlakásos szolgáltatást nyújtanak 

 

 

 


