
 
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 

 
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.  Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70.  Polgármesteri Hivatal  
Adószám: 24687517-2-06  (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.):  

Hétfő: 8:00 - 20:00; 
Bankszámlaszám: 12001008-01410228-00100009   Kedd-Csütörtök 8:00 - 15.00; Péntek: 8:00-12:00 
Tel.: +36 (30) 871 1018   Telefon:  +36 (80) 931 004 
email: info@koztisztasagikft.hu; Honlap: www.koztisztasagikft.hu    
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78399/2014.     

Hulladékgazdálkodási engedély szám: 98821-2-7/2014 KÜJ.:103 288 385 

 

1.példány 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

Alulírott személy ezúton nyilatkozom, hogy mint tulajdonos/meghatalmazott (a megfelelő rész aláhúzandó) a 

hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése keretében az alábbi edényzetet/edényzeteket 

vettem át a mai napon. 

 

Átvevő adatai: 

Átvevő neve   …………………………………………………………………………… 

Átvevő születési név  …………………………………………………………………………... 

Átvevő anyja neve:  …………………………………………………………………………... 

Átvevő állandó lakcíme: ……….………………………………………………………………….. 

Átvevő személyazonosságát igazoló okirat típusa és száma ……………………………………… 

 

Átvett hulladékgyűjtő edény felhasználás, nagyság és darabszám szerint  

(a megfelelő válasz aláhúzandó, kitöltendő): 

Vegyes hulladék gyűjtésére: 

… db 60 literes; … db 120 literes; … db 240 literes; … db 660 literes; … db 1100 literes (zöld fedelű) 

Szelektív hulladék gyűjtésére: … db 240 literes (sárga fedelű)  

Zöld hulladék gyűjtésére:  … db 240 literes (barna fedelű) 

A hulladék gyűjtőedényzet/ek tárolási/ürítési címe:  

Hódmezővásárhely,..………………………………………. út/utca/tér stb. …..……….házszám/helyrajzi szám 

 

Tájékoztató információk:  

Az edényzet rendeltetésszerű használatáért és őrzéséért az átvevő anyagi felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a hulladékgyűjtő edény bármely okból kikerül az átvevő birtokából, illetve kiég, tudomásul veszi, 

hogy új edényzetet csak térítés ellenében köteles biztosítani az átadó. Ha a gyűjtőedényzetben elhelyezett 

hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az edényzet használója köteles a gyűjtőedényzetet 

üríthetővé tenni. Az átvevő tudomásul veszi, hogy az edényzetbe forró hamut, oldószereket, káros hatással 

bíró anyagokat helyezni tilos. 

 

Hódmezővásárhely, 2015. …………………….. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………. 

A HKN képviseletében eljáró Átadó neve Átvevő neve 

mailto:info@koztisztasagikft.hu
http://www.koztisztasagikft.hu/
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