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Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

 
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  

Telefon: 76/501-525, 501-500 Fax: 76/501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

 

 

Ügyszám: BKMBT/201-11/2017. 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa .............................. fogyasztó 

(továbbiakban fogyasztó), valamint a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., cégjegyzékszám: 01-10-048725) 

vállalkozás (továbbiakban: vállalkozás) közötti fogyasztói jogvita rendezése érdekében a 

következő  

 

A J Á N L Á S T 

teszi: 

 

Felhívja a vállalkozást, hogy a jelen Ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 

számlakiállítási kötelezettségének tegyen eleget, és a fogyasztó részére a 2017. év első és második 

negyedévére esedékes számlákat küldje meg. 

 

Az eljáró tanács Ajánlása ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a fél az Ajánlás részére 

történt kézbesítésétől számított 15 napon belül a Kecskeméti Törvényszéktől keresettel kérheti 

annak hatályon kívül helyezését, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg a törvény 

rendelkezéseinek; a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy akkor, ha a 

kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 

 

A vállalkozás az Ajánlás hatályon kívül helyezését a fentiekben foglaltakon túl – az Ajánlás 

részére történt kézbesítésétől számított 15 napon belül – akkor is kérheti a Törvényszéktől, ha 

az Ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. 

 

A fogyasztó az Ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a Békéltető 

Testületet. 

 

Amennyiben a vállalkozás a tanács Ajánlásának nem tesz eleget, azt a Békéltető Testület 

nyilvánosságra hozza. 

 

A tanács Ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében 

érvényesítse. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az eljáró tanács a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a fogyasztó 

................................. szám alatti felhasználási helye vonatkozásában az NHKV Zrt. a folyó év során 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról számlát még nem állított ki.   

A vállalkozás álláspontja szerint a számlák kiállítása folyamatban van, a késedelmet az egész országra 

kiterjedő új számlázási rendszer bevezetése okozta.  

 

A fogyasztó kérelme az alábbiak szerint megalapozott. 

 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
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szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 

bekezdésének 1. pontjában rögzítésre került, miszerint „az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló 

szerv)”. 

 

Ugyanezen Rendelet 10. § (2) bekezdése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és 

kezelésének szabályai körében kimondja: 

„A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési 

határidővel.” 

 

Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján megállapítható, hogy a 2017. év során a 2017. január-

február-március, valamint a 2017. április-május-június időszakokra vonatkozóan a vállalkozást a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díjról számlakiállítási kötelezettség terheli, amelynek a békéltető 

testületi meghallgatás napjáig nem tett eleget.   

 

Mindezekre tekintettel az eljáró tanács a fogyasztói jogvita rendezése érdekében – a fogyasztó és a 

vállalkozás által az eljárás során előadott tények és azok bizonyítékai összességének mérlegelése 

alapján – az Ajánlásban foglaltak szerint döntött.  

 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozás a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, így az eljáró tanács 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény (továbbiakban: Fgytv.) 32.§ b.) pontjára 

figyelemmel a rendelkezésre álló adatok alapján tette meg Ajánlását.  

 

A Fgytv. 36.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint, amennyiben a vállalkozás a tanács 

Ajánlásának nem tesz eleget, a Békéltető Testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a 

jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az Ajánlásnak a vállalkozás 

részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. A kézbesítési 

vélelemre tekintettel nyilvánosságra hozott Ajánlások esetén, ha a kézbesítési vélelmet megdöntik, a 

Békéltető Testület haladéktalanul intézkedik a nyilvánosságra hozatal megszüntetéséről. 

 

A bírósági jogérvényesítésre való utalás az Fgytv. 34.§ (1) bekezdésén, a fellebbezési lehetőség hiánya 

és a hatályon kívül helyezés lehetősége az Fgytv. 34.§ (2) és (3) bekezdésén, a fogyasztó értesítési 

kötelezettsége az Fgytv. 36. § (5) bekezdésén alapul. 

 

A Békéltető Testület hatásköre az Fgytv. 18. § (1) bekezdésén, az illetékessége az Fgytv. 20. § (1) 

bekezdésén alapszik. 

 

Kecskemét, 2017. július 27. 

                                                                                 

 

                                                                                                     …………………………. 

                                                                                                              Dr. Seres Alíz 

                      eljáró tanács  

                                                                                                      egyedül eljáró testületi tag 

 

Kapják: 

 

1. Fogyasztó 

2. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, 

Lajos u. 103.) 

3. Irattár 


