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Átvételi elismervény 

 

Alulírott  

Név………………………………………………………………………………… 

Ügyfél azonosító:……………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………….…………………………………….. 

Anyja neve:……………………………………………………………………… 

Lakcíme:…………………………………………………………………………. 

 

Alulírott……………………………………………………………Használatba vevő kijelentem, 

hogy a mai napon a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. telephelyén 1 db – Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásának tulajdonában lévő barna színű, 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet 

hibátlan állapotban átvettem, amely vonatkozásában – jelen átvételi elismervény 

aláírásától számított – 5 év határozott időre használati jogot gyakorlok. A használati jog 

gyakorlása ingyenesen történik az alábbi feltételekkel: 

 

Jelen átvételi elismervény aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy  

- az átvett edényt legalább 5 évig rendeltetésszerűen használom, annak bármely 

okból történő károsodása/megsemmisülése esetén az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t 15 napon belül 

tájékoztatom. 

- az edény tisztán tartásáról gondoskodom. 

- a háztartásomban keletkező hulladékot elkülönítetten gyűjtöm és a megfelelő 

hulladékot a barna hulladékgyűjtő edényzetben helyezem el. 

- az edény nem rendeltetésszerű használatából eredő mindennemű károsodásért 

teljes felelősséggel tartozom.  

- amennyiben az edény a felhasználási idő (5 év) lejártát megelőzően 

megsemmisül, az köteles vagyok saját költségemen pótolni.  

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a hulladékgyűjtő edényzet 

használatát Használatba adó - telefonon történő előzetes megbeszélés és egyeztetés 
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alapján – ellenőrizheti. Köteles vagyok az ellenőrzés folyamán Használatba Adóval 

együttműködni. 

 

Amennyiben a jelen átvételi elismervényben meghatározott 5 év határozott időtartam 

után a Használó igényli a hulladékgyűjtő edényzet további használatát, úgy az edényzet 

a Használó tulajdonába adható. A Felek a tulajdonba adásról külön megállapodás 

keretében rendelkeznek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a hulladékgyűjtő edényben az alábbi hulladékok helyezhetőek 

el: 

• fű 

• bokor-, fanyesedék aprítva 

• levelek 

• nyers konyhai növényi hulladék  

Az alábbi hulladékok elhelyezése az edényzetben TILOS, azokat a közszolgáltató nem 

szállítja el: 

• ételmaradék 

• állati ürülék 

• állati tetem 

• kommunális hulladék 

• szelektív csomagolási hulladék 

Sopron, …… 

 

      ………………………………………………………. 

        Használatba Vevő 

      Tel.:………………………………………………  


