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MTKSZ Vevőkód:                                  NHKV Ügyfélkód:  

 

1. A szolgáltatás helye 

Szolgáltatási hely 

neve:* 
 

Szolgáltatási hely 

címe:* 
 

 

2. Megrendelő adataiban bekövetkezett változások                  

Adat típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

Megrendelő neve:*   

Adószáma:   

Cégjegyzékszáma:   

Székhelyének címe:   

Számlázási név:   

Számlázási cím:   

Bankszámla száma:   

Értesítési címe:   

Képviseletre jogosult neve:   

Kapcsolattartó neve:   

Egyéb adata (adat típusa):   

Egyéb elérhetőség (e-mail, tel:)   
 

3. Szolgáltatás ellátásához kapcsolódó változások 

3.1. Vegyesen gyűjtött hulladék 

Adat típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

Rendszeresített 

edények száma, 

mérete: 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Gyűjtés napja(i): 
(aláhúzandó) 

hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 

Edénybérlet: 
.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Egyéb: 
 

 
 

 

Fordítson! 

M 

MTKSZ tölti ki! 

 Átvette Rögzítette Lefűzte Megválaszolta 
Dátum:     
Aláírás:     
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3.2. Elkülönítetten gyűjtött hulladék 

3.2.1. PAPÍR HULLADÉK (díjmentes szolgáltatás) 

Adat típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

Elszállítását kéri: IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rendszeresített 

edény (meglévő): 
.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Edényt igénylek: 
(díjmentes szolgáltatás) 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Egyéb: 
 

 
 

 

3.2.2. MŰANYAG, FÉM, ITALOSKARTON HULLADÉK (díjmentes szolgáltatás) 

Adat típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

Elszállítását kéri: IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rendszeresített 

edény (meglévő): 
.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Edényt igénylek: 
(díjmentes szolgáltatás) 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Egyéb: 
 

 
 

 

3.2.3. ÜVEG HULLADÉK (díjmentes szolgáltatás) 

Adat típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

Elszállítását kéri: IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ IGEN / NEM: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rendszeresített 

edény (meglévő): 
.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Edényt igénylek: 
(díjmentes szolgáltatás) 

.…. db ….. liter      .…. db ….. liter .…. db ….. liter      .…. db ….. liter 

Egyéb: 
 

 
 

 

3.3. A szolgáltatás ellátásának egyéb feltételeiben bekövetkezett változás: 

Változás típusa: Változást megelőző adatok: Adatok a változást követően: 

 

 
  

 

 
  

 

4. A változás érvényességének kezdete (vagy időtartama): 
 

20 _ _ év _ _ _ _ _ _ _ _ hó _ _ _ naptól  (20 _ _ év _ _ _ _ _ _ _ _ hó _ _ _ napig) 
 

Kitöltő neve: 
 

 
Kitöltés dátuma:  

Kitöltő beosztása: 
 

 
Kitöltő aláírása: ph. 
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