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Iktatószám:      

KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLAN CÍME 

       

(irszám) (helység) (közterület) (közterület jellege) (házszám) (emelet) (ajtó) 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA: 
a megfelelő rész X-el jelölendő 

adás-vétel  öröklés  ingatlan bérlés  egyéb: 

DÁTUMA:  év  hó  nap 

 

ELŐZŐ INGATLANHASZNÁLÓ ADATAI (elhalálozás esetén is kitöltendő): 

Dél-Kom Nonprofit Kft. partnerkód:  NHKV Zrt. vevőazonosító:  

név:  

születési név:  

születési hely, dátum:  

anyja neve:  

Az eladó új lakhelyének címe: 

       

(irszám) (helység) (közterület) (közterület jellege) (házszám) (emelet) (ajtó) 

telefonszám: *  
*önkéntes adatszolgáltatás 

e-mail cím: *  

 

ÚJ INGATLANHASZNÁLÓ ADATAI 

név:  

születési név:  

születési hely, dátum:  

anyja neve:  

Levelezési cím (amennyiben eltér a felhasználási helytől) 

       

(irszám) (helység) (közterület) (közterület jellege) (házszám) (emelet) (ajtó) 

telefonszám: *  
*önkéntes adatszolgáltatás 

 e-mail cím: *  

Jelen nyomtatvány aláírásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. az önkéntesen megadott 
személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint kezelje. 

  

Eladó / előző ingatlanhasználó aláírása Új ingatlanhasználó / örökös aláírása 

 

Kelt:  Ügyintéző aláírása:  

 

Amennyiben az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználó ÖRÖKÖSE, vagy a korábbi ingatlanhasználóval egy 
háztartásban életvitelszerűen EGYÜTT ÉLŐ KÖZÖS TULAJDONOS VAGY INGATLANHASZNÁLÓ, jelen nyomtatvány a 

„Díjhátralék elismerő nyilatkozat” -tal együtt érvényes. – FOLYTATÁS A NYOMTATVÁNY TÚLOLDALÁN! 

 
Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 
Kapják: ügyfél, adatszolgáltatási csoport, lakossági szerződéskezelési csoport 
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DÍJHÁTRALÉK ELISMERŐ NYILATKOZAT 
 

Amennyiben az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználó örököse vagy a korábbi ingatlanhasználóval egy 
háztartásban életvitelszerűen együtt élő közös tulajdonos vagy ingatlanhasználó 

Közszolgáltatással érintett ingatlan címe: 

<<irszám>> <<helység>> <<közterület>> <<közterjelleg
>>

<<házszá
m>>

<<emel
et>>

<<ajt
ó>>

(irszám) (helység) (közterület) (közterület 
jellege) 

(házszám) (emelet) (ajtó) 

Előző ingatlanhasználó neve:  

Dél-Kom Nkft. partnerkód:  NHKV Zrt. vevőazonosító:  

Új ingatlanhasználó neve:  

Dél-Kom Nkft. partnerkód:  NHKV Zrt. vevőazonosító:  

Új ingatlanhasználóként az ingatlan tekintetében az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. felé  

 év  hó  -ig kiszámlázott 

Ft, azaz forint 

valamint a bejelentés dátumát megelőző időszakra vonatkozóan teljesített közszolgáltatás után járó, de még ki 
nem számlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 

 év  hó  -ig 

fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékot mind jogcímében mind összegszerűségében   
ELISMEREM, annak megfizetését – az alábbiak szerint - VÁLLALOM. 

készpénzben, pénztári befizetéssel  

postai átutalással (szolgáltató által kiadott csekken)  

banki átutalással  

részletfizetési lehetőséggel  

(A megfelelő rész X-szel jelölendő) 

Új ingatlanhasználóként tudomásul veszem az alábbiakat: 
A Polgári Törvénykönyv XVI. címében* (Hagyatéki tartozások és kielégítésük) írtak, illetve a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht.) 52.§ (5) bekezdése** szerint felelős vagyok az ingatlan tekintetében fennálló díjtartozás 
megfizetéséért. 
A Ht. 52. § (1) bekezdése alapján a díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei, mint adók módjára behajtható köztartozás behajtása iránt a NAV jár el.  

Jelen nyomtatvány aláírásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. az önkéntesen megadott 
személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint kezelje. 

 

 
Dél-Kom Nonprofit Kft. 

*7:96. § (1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték 
tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. 
7:97. § (1) Az örököstársak a közös hagyatéki tartozásokért mind a hagyatéki osztály előtt, mind azt követően egyetemlegesen felelnek 
 

**52.§ (5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az 
életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges. 

 
 
Kapják: ügyfél, adatszolgáltatási csoport  

Kelt:  Új ingatlanhasználó aláírása:  

Ügyintéző aláírása:  


