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Átvételi elismervény – üveg szelektív edényzet 

 
Alulírott, 
név:  ....................................................................................................................................................................................  

születési név:  .....................................................................................................................................................................  

Édesanyja neve:  ................................................................................................................................................................  

születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................  

telefonszáma: ................................................................................................................................................................... . 

lakcím:  ...............................................................................................................................................................................  

szolgáltatási cím: ................................................................................................................................................................  

NHKV Zrt. vevőazonosító:  .................................................................................................................................................  

jelen okirataláírásával elismerem, hogy az ÉTH Nonprofit Kft. (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2., cégjegyzékszám: 13-
09-160121, adószám: 24166324-2-13) hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól egy darab, összesen bruttó 10.909,-
Ft, azaz tízezerkilencszázkilenc forint értékű, Érd Megyei Jogú  Város Önkormányzat (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1-
3.,törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254 8411 321 13, adószám: 15731254-2-13) tulajdonában álló, a 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztése Érd Város térségében különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosítószámú 
projekt keretében beszerzett-szelektív hulladékgyűjtő edényt és a használatával kapcsolatos tájékoztatót 
átvettem. Jelen okirataláírásával tudomásul veszem, hogy  
(I) a szelektív hulladékgyűjtő edényhasználata fent meghatározott ingatlanon legfeljebb az 

ingatlanhasználatának idejére illet meg,  
(II) a szelektív hulladékgyűjtő edényt a mellékletként átvett tájékoztató szerint vagyok köteles használni, 
(III) a szelektív hulladékgyűjtő edényrendeltetésszerű használatáért, állagának megőrzéséért és rendeltetésszerű 

használatra alkalmas visszaszolgáltatásáért teljes körű anyagi felelősséggel tartozom. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti ingatlan használatának általam történő megszűntetésével egyidejűleg  
(I) a szelektív hulladékgyűjtő edényt az ÉTH Nonprofit Kft. székhelyén az ÉTH Nonprofit Kft. részére visszaadom, 

vagy  
(II) a fent meghatározott értékét az ÉTH Nonprofit Kft. részére megtérítem, vagy 
(III) gondoskodom arról, hogy az új ingatlanhasználó a jelen okirat szerint átvett szelektív hulladékgyűjtő edény 

használatát a jelen okiratszerinti tartalommal vállalja és kötelezettségvállalását az ÉTH Nonprofit Kft. részére 
írásban megtegye. 

A szelektív hulladékgyűjtő edény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2. § (1) bekezdése 18. pontja szerinti 
gyűjtőedénynek minősül. Jelen okiratot, mint akaratomnak megfelelőt, jóváhagyólag aláírom.  
 
 ……………………………………………  
 Ügyfél neve  
 (nyomtatott betűvel)  

………………………….., 20... ……………………. hó ……… nap  

 

 ………………………………….…………….. ……………………………………………. 
 Ügyfél aláírása Ügyintéző aláírása 
 
 
 
 
Igénylő az adatokat közhiteles, személyazonosításra is alkalmas okmányokkal igazolta   
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott érintett ezennel egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÉTH Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: ÉTH Nonprofit Kft., székhely: 
2030 Érd, Sas utca 2., adószám: 24166324-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-160121), mint közszolgáltató, 
mint adatkezelő megismerje, tárolja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (5a) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak és 
kötelezettségének teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a személyes és az önkéntesen megadott 
kapcsolattartási adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (Info Tv.) írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje a közszolgáltatás 
igénybevétele alatt és fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, 
illetve e-mailen kapcsolatba lépjen velem, betartva az Info Tv., az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját belső adatvédelmi és szabályzata, és egyéb, vonatkozó 
előírások rendelkezéseit.   

Az ÉTH Nonprofit Kft. törvényi jogalapon és önkéntes hozzájárulás alapján is kezel adatokat.  

A hatékonyabb ügyintézés érdekében az alábbi adataim önkéntes megadásával hozzájárulok annak 
kezeléséhez és nyilvántartásához.  

Hozzájárulok az e-mail címem   ................................................................. kezeléséhez 

Hozzájárulok a telefonszámom   ................................................................. kezeléséhez  

Tudomásul veszem, hogy az önkéntesen megadott adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat 
bármikor visszavonhatom, kezdeményezhetem annak törlését, megváltoztatását.  

 
 
 ……………………………………………  
 Ügyfél neve  
 (nyomtatott betűvel)  

 

………………………….., 20... ……………………. hó ……… nap  

 

 

 ………………………………….…………….. ……………………………………………. 

 Ügyfél aláírása Ügyintéző aláírása 
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Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. bevezette a házhoz menő üveg szelektív 
hulladékgyűjtést, melynek keretében a háztartásokban keletkező tiszta üveghulladék kerül elszállításra. 
 

Üveghulladék gyűjtése 
 

Ebből a gyűjtőedényből a háztartásokban keletkező csomagolási üveg hulladékot szállítjuk el: 
befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, 
szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek, parfümös üveg (csak öblösüvegek).  
 
Kérjük szíveskedjen az üvegeket kimosni, a fém és műanyag kupakot eltávolítani, a címke maradhat. 
 

A szennyezett hulladék nem hasznosítható! 
 
Nem gyűjthető üveg: ablak és autó üveg, porcelán, kerámia, hőálló üvegtál, fénycső, izzólámpa, 
villanykörte, szemüveg, nagyító, gyógyszeres üveg, tükör, TV-képernyő, fém felülettel kezelt üvegek. 

 
TEGYÜNK EGYÜTTVÁROSUNK TISZTÁNTARTÁSÁÉRT ÉS 

KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT! 
 

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 
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