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Taw: Tajekortatas az NHKV Zrt. Altai alkalmazott dijbeszedokral

Tisztelt Polgarmester Asszony/Or!
Tajekortatjuk Onoket arrol, hogy Magyarorszag Kormanya a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo
es Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: NHKV Zrt.) letrehozasaval a rersicsokkentes eredmenyeinek
megorzeset, a hatekony hulladekgazdalkodasi rendszer kialakitasat, tovabba a magyar es uni6s
kOrnyezetvedelmi szabalyok maradektalan ervenyesiteset tiizte ki celul.
A jogszabalyi rendelkezesek ertelmeben az NHKV Zrt. latja el a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi
dijak beszedesevel es kezelesevel osszefuggo feladatokat is, a hulladekgazdalkodasi rendszer &logo
atalakitasaval parhuzamosan elkeszult a hulladekszallitasi kozszolgaltatasi dij beszedeset es
kezeleset lehetove tevei tij es egyseges informatikai rendszer is.
Az NHKV Zrt. celja a dijhatralekok es a lakossag terheinek csokkentese, amelynek
erdekeben kozbeszerzesi eljarast folytatott le es 2018. januar 1. napjatol a Kozszolgaltatasi Dijbeszedo
Konzorciumot [Konzorcium vezetoje: Dijbeszedo Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 6t 107-109),
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkany, KallOi Ca 2. A. ep)] szemelyes Ogyfelszolgalati,
illetve a dijhatralekok beszedesevel osszefiigg8 feladatok ellatasaval bizta meg.
Az NHKV Zrt. ezzel kapcsolatban kiadott hivatalos tajekortatojat mellekelten kiildjUk meg OnOk
reszere.
Kerjuk, hogy a fenti informaciorol a lakoss6got a helyben szokasos modon tajekortatni sziveskedjenek!
EgyiittmCikodesuket megkoszonve.
Melleklet: NHKV ZRt. hivatalos ugyfeltajekortatOja
Miskolc, 2018. j6nius 14.
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Tisztelt Ogyfellink!

Magyarorszag Kormanya a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt.
(a tovabbiakban: NHKV Zrt.) letrehozasaval a rersicsokkentes eredmenyeinek megorzeset,
a hatekony hulladekgazdalkodasi rendszer kialakitasat, tovabba a magyar es unios
kornyezetvedelmi szabalyok maradektalan ervenyesiteset tiizte ki celul.
A jogszabalyi rendelkezesek ertelmeben az NHKV Zrt. latja el a hulladekgazdalkodasi
kOzszolgaltatasi dijak beszedesevel es kezelesevel osszeftiggo feladatokat is, a
hulladekgazdalkodasi rendszer atfoge atalakitasaval parhuzamosan elkeszult a
hulladekszallitasi kozszolgaltatasi dij beszedeset es kezeleset lehetove tevo Lij es egyseges
informatikai rendszer is.
Az NHKV Zrt. celja a dijhatralekok es a lakossag terheinek csokkentese, amelynek erdekeben
kozbeszerzesi eljarast folytatott le es 2018. januar 1. napjatol a Kozszolgaltatasi Dijbeszed6
Konzorciumot [Konzorcium vezetoje: Dijbeszedo Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki it
107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkany, KallOi ut 2. A. ep)] szemelyes
Ugyfelszolgalati, illetve a dijhatralekok beszedesevel iisszefUggo feladatok ellatasaval bizta
meg.
Ennek reven az NHKV Zrt. szemelyes Ugyfelszolgalatat bovitette, lehetoseget teremtve
ezaltal az ingatlanhasznalok szamara az oket szemelyesen felkereso dijbeszedoknel a
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybevetelevel kapcsolatos valtozasok

(pl.

ingatlanhasznalo adatainak valtozasa) bejelentesere is. A dijbeszedok emellett felvilagositast
adnak a tovabbi Ligyintezessel kapcsolatos teendokral is. A szemelyes felkereses soran
bejelentett adatvaltozasok tovabbi feldolgozasat az NHKV Zrt. a szerzodeses partnerek es a
kozszolgaltata bevonasaval biztositja.
A szolgaltatassal az NHKV Zrt. igyekszik azon lakosok reszere is Ogyintezesi lehetoseget
biztositani, akik eseteben a teriiletileg illetekes kozszolgaltato Ogyfelszolgalata a lakohelyukon
kivul eso telepUlesen mukodik, igy nem kell a valtozasbejelentesek miatt akar tobb tiz
kilometert utazniuk.
Mindezek mellett a dijbeszedoknel lehetoseg nyilik az esetleges szamlatartozas befizetesere
is, amellyel az NHKV Zrt. a dijfizetesi kotelezettseg elmulasztasabol adoclo kellemetlensegeket
kivanja minimalizalni, illetve a dijtartozasok rendezeset megkonnyiteni, igy az NHKV Zrt. a
2016-2017. evi teljesites alapjan felhalmozott tartozasokra kesedelmi kamatot nem szarnit
fel.
A szemelyes Ugyfelszolg6lati feladatot es dijbeszedest vegzo munkatarsak minden esetben
fenykepes igazolvannyal igazoljak kiletiiket, a szemelyes felkereses soran az NHKV Zrt. altal
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eloallitott, a kiegyenlitetlen szamlaval mindenben megegyezo „Beszedesi ertesitir alapjan
jogosultak keszpenzben, a szamla teijes Osszegenek atvetelere - reszteljesitesre ez
alkalommal nincs mod. A dijbeszedo a keszpenz atvetelet a Beszedesi ertesiton alairasaval
igazolja, amelyet az ingatlanhasznala reszere ad at.
Amennyiben a szemelyes felkereses alkalmaval a dijbeszedd nem taWja a megadott cimen
az ingatlanhasznalot, Ligy ertesiti az Lijabb latogatas idopontjarol, amelynek soran ismet
lehetoseg nyilik a dijfizetesre.
Az egyes telepUleseken a dijbeszedest ellato megbizottak szemelyerol az NHKV Zrt.
megbizasabol a konzorciumi partnerek tajekortatjak a telepulesi onkormanyzatokat.
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