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Targy: Tajekortatas az NHKV Zrt. altal alkalmazott hatralek-kezelok munkajaval kapcsolatban 

Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur! 

Tajekortatjuk Oniiket, hogy a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt. (NHKV 
Zrt.) celja a dijhatralekok es a lakossag terheinek csokkentese, mely erdekeben a Kozszolgaltatasi 

Dijbeszedo Konzorciumot [Konzorcium vezetoje: Dijbeszedo Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki tit 

107-109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkany, KallOi it 2. A. 4)] szemelyes 

Ogyfelszolgalati es dijhatralek beszedessel Osszefuggo feladatok ellatasaval bizta meg. 

Ezaltal a szamla esedekesseget kovetoen fennallo szamlatartozas befizeteset az ingatlanhasznalOkat 
szemelyesen felkereso hatralek-kezetok kozremukodesevel biztositjak, amellyel a dijfizetesi 
kotelezettseg elmulasztasabol adado kellemetlensegeket kivanjak minimalizalni, illetve a dijtartozasok 

rendezeset megkonnyiteni. 

A hatralekkezelok minden esetben fenykepes igazolvannyal igazoljak kiletiiket, a szernelyes felkereses 

soran az NHKV Zrt. altal eloallitott „Beszedesi ertesito" alapjan jogosultak keszpenzben, a dijtartozas 
teljes osszegenek atvetelere, reszteljesitesre azonban nincs mod. A hatralek-kezelo a keszpenz 

atvetelet a Beszedesi ertesiton alairasaval igazolja, amelyet atad az ingatlanhasznalO reszere. 

Az NHKV Zrt. a hatralek-kezelok nnunkajaval kapcsolatban kiadott hivatalos tajekortatojat mellekelten 

kuldjuk meg Onok reszere. 

Kerjlik, hogy a fenti informaciOral a lakossagot a helyben szokasos modon tajekortatni sziveskedjenek! 

Szives egyuttmukedesiiket megkoszbnve. 

Melleklet: NHKV Zrt. hivatalos agyfeltajekortatoja 

Miskolc, 2018. jtinius 21. 

Odvozlettel: 



00  NEMZETI HULLADEKGAZDALKODASI 
KOORDINALO ES VAGYONKEZELO Zrt .  

Tisztelt Ugyfeleink! 

Magyarorszag Kormanya a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt. (a 

tov6bbiakban: NHKV Zrt.) letrehoz6saval a rersicsokkentes eredmenyeinek megorzeset, a 

hatekony hulladekgazd6lkod6si rendszer kialakftasat, tovabba a magyar es uni6s 

kornyezetvedelmi szabalyok maradektalan ervenyesiteset ttlizte ki 

A jogszabalyi rendelkezesek ertelmeben az NHKV Zrt. 16tja el a hulladekgazdalkodasi 

kozszolgaltatasi ciljak beszedesevel es kezelesevel osszefuggo feladatokat is, a 

hulladekgazdalkodasi rendszer atfogo 6talakit6s6val Orhuzamosan elkeszult a 

hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltatasi dij beszedeset es kezeleset lehettive tevo 6j es egyseges 

informatikai rendszer is. 

Az NHKV Zrt. celja a dijhatralekok es a lakossag terheinek csokkentese, amelynek erdekeben 

kozbeszerzesi elj6r6st folytatott le es 2018. janujr 1. napjjtol a Kozszolg6ltatasi Dijbeszedo 

Konzorciumot [Konzorcium vezetoje: Dijbeszedo Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 6t 107-

109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balk6ny, K6116i ót 2. A. ep)] ugyfelszolgalati, 

illetve a dijh6tralekok beszedesevel osszefuggo feladatok ellat6saval bizta meg. Eatal a 

szamla esedekesseget kbvetoen fennallo szamlatartozas befizeteset az ingatlanhasznalokat 

szernelyesen felkereso hatralek-kezelok kiizremukodesevel biztositjuk, amellyel a dijfizetesi 

kotelezettseg elmulaszt6s61361 ad6d6 kellemetlensegeket kivanjuk minimaliz6Ini, illetve a 

dijtartozasok rendezeset megkOnnyiteni (a hatralekkezelok kozremukodesevel megfizetett 

tartozasok eseten kesedelmi kamatot es behajtasi koltseg-atalanyt nem szamitunk fel). 

A hatralekkezelok minden esetben fenykepes igazolvannyal igazoljak kiletuket, a szemelyes 

felkereses sor6n az NHKV Zrt. altal eloallitott „Beszedesi ertesito" alapjan jogosultak 

keszpenzben, a clijtartozas teljes osszegenek atvetelere, reszteljesitesre azonban nincs mod. 

A hatralek-kezelo a keszpenz 6tvetelet a Beszedesi ertesiton alafr6saval igazolja, amelyet atad 

az ingatlanhaszn616 reszere. 

Amennyiben a szernelyes felkereses alkalmaval a hkralek-kezelo nem tal6lja a megadott 

cimen az ingatlanhasznal6t, 6gy ertesiti az ujabb latogatas iclopontjarol, amelynek soran 

ismet lehettiseg nyilik a dijfizetesre. Egyes onkorm6nyzatok a dijfizetes lakossgi terheinek 

csOkkenteseben torteno kozremakodes jegyeben a sz6mlatartoz6sok eldre egyeztetett 

idopontban torteno befizetesenek felteteleit is biztositjak az ingatlanhasznal6k szarnara, 

amelyrol a helyben szokasos modon adnak tajekortatast. 

Az egyes telepuleseken a hatralekkezelest ell6to megbizottak szemelyeral a konzorciumi 

partnerek tajekortatjak a telepulesi onkorm6nyzatokat, illetve a telepules szerint illetekes 

kozszolgaltatokat, a hkralekkezeltik szernelye az NHKV Zrt. Ogyfelszolg6lat6n is ellenorizheto. 

NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinala es Vagyonkezelo Zrt. 
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Abban az esetben, ha a dijtartozas a szemelyes felkeresesig rendezesre kerul, akkor ezen 

tajekortatast a hatralek-kezelest vegzo munkatarsak kulon igazolas nelkiil is elfogadjak, 

azonban a befizetes szamlaval valo osszevezeteset celszer0 az erintett kozszolgaltato 

Ogyfelszolgalatanak vagy az NHKV Zrt. kozponti iigyfelszolgalatanak bevonasaval ellenorizni, 

annak erdekeben, hogy az esetleges informatikai problemak (pl. pontatlan befizeto azonositO 

vagy kozszolgaltato-valtas miatti veva azonosito modosulas) meg a koveteleskezelesi folyamat 

kovetkezei lepese elott feltarhatok legyenek. 

Az Ogyfelszolgalatok felkeresese eseten lehetoseg van p6tcsekk, szamlamasolat, 

egyenlegkoz16 keresere, illetve halasztasi kerelem es reszletfizetesi kerelem elaterjesztesere 

is, ennek aktualis reszletei tekinteteben, kerjuk tajekozodjon honlapunkon, amelynek 

elerhetosege: https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2018/06/Ugyfeltajekortato.pdf?dl=1   

Amennyiben a hatralekkezelesi folyamat eredmenyekent sem kerult sor a dijhatralek 

kiegyenlitesere, Tarsasagunk a hatalyos jogszabalyi eloirasoknak megfelelaen, fizetesi 

felszolitasban hivja fel teljesitesre az erintett ingatlanhasznalOkat (ebben az esetben mar az 

ugyviteli koltsegek es kamatok megteritese mellett lesz mod a tartozas rendezesere) es ha az 

ily mOdon torteno felhivas is eredmenytelen marad, ugy a 10.000 Ft-ot meghalado tartozas 

eseteben kezdemenyezi Tarsasagunk a dijhatralek adOk modjara torteno behajtasat a Nemzeti 

Ado- es Varnhivatalnal. 

A szemelyes hatralek-beszedessel parhuzamosan megteremtettiik a lehetoseget a 

hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij szamlazasat is &into adatvaltozasok szemelyes 

bejelentesenek is, a dijhatralekot felhalmoz6 ingatlanhasznalokat ugyancsak szernelyesen 

felkeresa valtozas-kezelo — magukat fenykepes igazolvannyal igazolo - munkatarsaknal, akik 

feladatukat a hatalyos adatkezelesi iranyelveknek megfeleloen vegzik, a hatralekkezeloktal 

kapott jelzesek alapjan. A valtozas-kezeloknel bejelentett adatmOdositasok tovabbi 

feldolgozasat szerzadeses partnereink es a kozszolgaltatok bevonasaval biztositjuk. 

Tisztelettel: 

NHKV Zrt. 
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