
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lakossági azbesztmentesítés 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS,  

KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

2022. június 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 



2 / 15 
 

 

Tartalomjegyzék 
1. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei .......................................................................... 3 

1.1. A pályázat tárgya, célja ............................................................................................................ 3 

1.2. A pályázat forrása .................................................................................................................... 3 

2. Támogatás igénybevételére jogosultak köre .................................................................................. 3 

2.1. Pályázat benyújtására jogosultak köre .................................................................................... 3 

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre .................................................................................. 4 

3. A támogatás formája, mértéke és a finanszírozás módja ............................................................... 4 

3.1. Támogatható pályázat ............................................................................................................. 4 

3.2. Nem támogatható pályázat ..................................................................................................... 5 

4. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk ..................................................................... 5 

4.1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye .................................................................... 5 

4.2. A pályázat és annak mellékletei .............................................................................................. 6 

5. Pályázatok feldolgozása................................................................................................................... 7 

5.1. Pályázatok befogadása ............................................................................................................ 7 

5.2. Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata .............................................................. 8 

5.3. Tartalmi vizsgálat ..................................................................................................................... 8 

5.4. Tartalmi értékelés .................................................................................................................... 9 

6. Támogatói döntés ............................................................................................................................ 9 

6.1. Értesítés a pozitív támogatási döntésről ................................................................................. 9 

7. Támogatói Okirat ........................................................................................................................... 10 

8. Egyéb kötelezettségek ................................................................................................................... 11 

8.1. A támogatási jogviszony lezárása .......................................................................................... 11 

9. Jogszabályi útmutató ..................................................................................................................... 11 

10. Fogalomtár ................................................................................................................................ 12 

11. További információ, kapcsolattartás ......................................................................................... 15 

12. Mellékletek ................................................................................................................................ 15 

 

 

 



3 / 15 
 

1. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei 

1.1. A pályázat tárgya, célja  

Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi 

szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés 

megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Tiszta Ország Program megvalósításához 

szükséges további intézkedésekről szóló kormánydöntés értelmében a hulladékgazdálkodási ágazat 

racionalizálása érdekében többek között a jogszerű hulladéklerakás támogatását és az illegálisan 

lerakott hulladéklerakók felszámolását kívánja elérni. 

Ezen célok megvalósítása érdekében az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. az ITM Tiszta Ország Program keretében támogatást kapott. A KGEF/785/2022-

ITM_SZERZ Támogatói Okirat szerint a támogatás a lakosság körében képződött azbeszt tartalmú 

építőanyag- hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésének, szállításának és 

ártalmatlanításra történő átadásnak a koordinálására használható fel lakossági pályázati konstrukció 

keretében. 

 

1.2. A pályázat forrása  

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi a XC. törvény 1. melléklet XVII. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. 

Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-

szolgáltatások jogcímcsoport, Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok, 2. 

Lakossági azbesztmentesítési program részfeladata (ÁHT azonosító szám: 386651) megnevezésű 

előirányzat terhére, összesen legfeljebb 900.000.000 forint értékben.  

2. Támogatás igénybevételére jogosultak köre 

2.1. Pályázat benyújtására jogosultak köre 

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:  

• Természetes személy, aki 

a) rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, ezáltal Vevő (fizető) 

azonosítóval is rendelkezik (NHKV Zrt. számla 3.oldal) a pályázatban érintett ingatlan 

vonatkozásában; 

b) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján 

rezsicsökkentésre jogosult; 

c) akinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák vonatkozásában lejárt 

díjhátraléka nem áll fenn az NHKV Zrt. felé. 

• Valamint a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel 

egy tekintet alá eső, rezsicsökkentésre jogosultak, akik megfelelnek a fenti a) és c) pontokban 

rögzítetteknek. 
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A pályázatot benyújthatja: 

• bármely nagykorú természetes személy; 

• kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője járhat el; 

• cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

nagykorú személy helyett gondnoka; járhat el. 

• Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti díjcsökkentésre jogosult esetén annak képviseletére 

jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.  

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Nem jogosult pályázatot benyújtani az, aki nem felel meg a 2.1. pontban rögzített feltételeknek.  

3. A támogatás formája, mértéke és a finanszírozás módja 

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció 

alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék összegyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik. 

Nyertes támogatás esetén a megvalósítás során maximum elszállítható mennyiség (300 m2, korábban 

felület-határolásra használt azbeszt hulladék, vagy azzal egyenértékű mennyiség) ingatlanonként kerül 

megállapításra, melyhez a Pályázónak önerőt nem kell biztosítania. 

Amennyiben a Pályázó több felhasználási cím (NHKV Zrt. számla 1. oldal) vonatkozásában fizeti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, abban az esetben minden ingatlan vonatkozásában 

jogosult pályázatot benyújtani. 

 

3.1. Támogatható pályázat 

Azon Pályázó pályázata/pályázatai támogathatóak, amelyek: 

• a kiírásnak megfelelően kerültek benyújtásra; 

• a szükséges és a tartalmilag megfelelő dokumentációkat tartalmazzák; 

• a benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* azbeszthulladék1 elszállítására, 

ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, mely jellemzően, de nem kizárólag: 

o tető, 

o kerítés, 

o homlokzatburkolás, 

o válaszfalak, 

o régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok), 

o épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek;  

• azbeszthulladék felhasználási címenként maximum 300 m2 (vagy azzal egyenértékű, más 

megjelenési formájú hulladék) mennyiségben; 

• az azbeszt hulladék összegyűjtésre került, vagy a Pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy 

biztosítja az azbeszt leszedését, összegyűjtését a tervezett elszállítás időpontjáig; 

• a hulladék megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozóval történő 

elszállítása nem ütközik akadályba. 

 
1 Bővebben kifejtve lsd. jelen dokumentum 10. Fogalomtár című pontjában. 
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3.2. Nem támogatható pályázat 

• amennyiben a 3.1. pontban foglaltaknak nem felel meg; 

• a támogatott tevékenységnek nem része az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű 

bontása/leszedése; 

• nem támogatható a pályázat, amennyiben a Pályázó nem biztosítja a hulladék 

szállíthatóságát a vállalkozóval egyeztetett időpontra; 

• a hulladék olyan helyen került felhalmozásra, ahonnan nem oldható meg az elszállítása és a 

Pályázó nem biztosítja egy jól megközelíthető helyre történő összegyűjtést a tervezett 

elszállítás időpontjáig. 

 

 

Felhívjuk a figyelmet! Az alábbi HAK kódú azbeszthulladék nem képezi jelen pályázat tárgyát: 

• 17 06 01*: azbeszttartalmú szigetelőanyag; 

• 17 06 03*: egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz; 

• 17 06 04: szigetelőanyag, amely különbözik a 17 06 01* és a 17 06 03*-tól. 

 

4. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk 

4.1.  A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye 

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online felület értelemszerű és teljeskörű kitöltésével, 

valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok kitöltésével, aláírásával és feltöltésével van mód 

beadni az www.nhkv.hu/azbeszt felületen keresztül.  

 

Benyújtási időszak:  

2022. június 20. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22. 24:00 óráig. 

 

Felhívjuk a figyelmet! 

• Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerül elbírálásra.  

• Hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség. 

• A kiírási feltételeknek nem megfelelő, hiányos pályázat beadása és annak elutasítása esetén 

új pályázat benyújtására van lehetőség a megadott benyújtási időszak keretében. Az így 

beérkezett pályázat ismételt elbírálási folyamaton megy keresztül. 

• A beadási határidő szempontjából a megadott kitöltő felületre feltöltött pályázati 

dokumentáció beérkezésének időpontja az irányadó. 

 

Minden sikeresen beadott és befogadott pályázatról értesítést küldünk elektronikus levél formájában. 

Amennyiben az értesítés nem érkezik meg 1 munkanapon belül, úgy a pályázat nem minősül 

http://www.nhkv.hu/azbeszt
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befogadottnak, kérjük beadást követően ellenőrizze a levelező rendszere levélszemétbe érkező 

leveleit is!  

Pályázattal kapcsolatban az azbeszt@nhkv.hu e-mail címen tud érdeklődni.  

 

A pályázat benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár. 

 

A pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok, információk a www.nhkv.hu/azbeszt-informaciok 

oldalon megtalálhatóak, és letölthetők. 

 

4.2. A pályázat és annak mellékletei  

A pályázat az online felület értelemszerű és teljeskörű kitöltésével és a kötelezően csatolandó 

dokumentumok feltöltésével valósul meg. A dokumentumok beadása befogadási kritériumnak 

minősül. 

Kötelező mellékletek: 

• fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint 

o 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó; 

o minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;  

o file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max 5 MB méret 

korlátig/fotó. 

• kitöltött és aláírt kötelező nyilatkozatok (minimum 1 db), (1. sz melléklet); 

• kitöltött és aláírt nyilatkozat tulajdonjogról (1 db) aláírt (2. sz. melléklet); 

• opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (5. sz. melléklet); 

• opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat (6. sz. melléklet); 

• legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési 

számla minden oldala, melyet kézhez kapott a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában.  

 

A pályázati nyilatkozatban a Pályázónak az alábbiakról szükséges nyilatkoznia: 

• a Pályázó által benyújtott pályázati nyilatkozatban feltüntetett adatok, információk teljes 

körűek, valósak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek; 

• a Pályázó a pályázati kiírást, a vonatkozó jogszabályokat elolvasta és tudomásul vette, ezekkel 

szemben kifogással nem él; 

• a pályázati kiírásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és 

egyéb kötelezettségnek eleget tesz; 

• a Pályázó, a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását adja; 

• a Pályázó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy az NHKV Zrt. a jelen pályázat kapcsán 

kezelt adatokat – ideértve a személyes adatokat is – mind a támogatási forrást nyújtó 

Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, illetve annak jogutódjának, mind pedig a 

jogszabályok alapján a támogatás felhasználására ellenőrzésre jogosult szervek részére 

továbbítja, valamint arról, hogy ez ellen nincs kifogása; 
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• a Pályázó biztosítja az azbeszthulladék összegyűjtését a tervezett elszállítás időpontjáig, 

amennyiben arra a pályázat benyújtásáig nem került sor; 

• nyertesség esetén az azbeszthulladék elszállításakor a teljesítés igazolásának alátámasztása 

érdekében a fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárul és aláírásával igazolja az elszállítás 

tényét. 

 

5. Pályázatok feldolgozása 

5.1. Pályázatok befogadása 

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosítószámot (iktatószámot) kap. A 

pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. 

Az elbírálás a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének 

sorrendjében történik.  

Pályázni a benyújtási időszakon belül 2022. június 20. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 

2022. augusztus 22. 24:00 óráig lehet. 

 

Megyei szinten a tervezett forráseloszlást az alábbi táblázat tartalmazza: 

Terület 
Rendelkezésre álló keret Budapesten és megyénként 

(Ft) 
 

Budapest 86 958 247  

Bács-Kiskun 57 938 017  

Baranya 33 657 155  

Békés 41 182 236  

Borsod-Abaúj-Zemplén 60 980 330  

Csongrád 39 157 102  

Fejér 37 870 146  

Győr-Moson-Sopron 41 426 649  

Hajdú-Bihar 51 876 778  

Heves 32 108 329  

Jász-Nagykun-Szolnok 42 464 580  

Komárom-Esztergom 26 228 917  

Nógrád 21 170 693  

Pest 129 095 076  

Somogy 32 713 432  

Szabolcs-Szatmár-Bereg 56 340 111  

Tolna 24 710 066  

Vas 24 053 578  

Veszprém 32 961 468  

Zala 27 107 090  

Összesen 900 000 000  

 

A keret kimerülése esetén, a Támogató tájékoztatást ad a 6. pontban leírtak szerint. 
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A pályázat újranyitása megvalósulhat, amennyiben a felhasználható keret ezt biztosítja.  

 

A Támogató jogosult a Pályázati Felhívás külön módosítása nélkül a megyék közötti 

forrásátcsoportosításra, amennyiben a benyújtott pályázatok mennyisége és minősége alapján ez 

indokolt. 

 

5.2. Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata 

A pályázat az online felület értelemszerű, és teljeskörű, hiánytalan kitöltésével és a kötelezően 

csatolandó dokumentumok (lsd. 4.2. fejezetpont) kitöltésével, aláírásával és feltöltésével valósul meg. 

A befogadási kritériumoknak megfelelően benyújtott pályázat befogadásra kerül az online felületen. A 

befogadási kritériumoknak formailag nem megfelelő pályázatot az online felületen keresztül nem 

lehetséges benyújtani.  

A teljeskörűen kitöltött és feltöltött pályázatok befogadásáról minden esetben automatikus értesítő 

üzenetet küldünk elektronikus levél formájában a pályázó által megadott e-mail címre, legkésőbb a 

benyújtástól számított 1 munkanapon belül, kérjük beadást követően ellenőrizze a levelező rendszere 

levélszemétbe érkező leveleit is!  

Felhívjuk a figyelmet! A pályázat befogadásáról szóló, az online rendszer által küldött automatikus 

rendszerüzenet Támogató általi megküldése nem jelenti a pályázat kritériumainak történő 

megfelelőségét (a támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását. 

 

5.3. Tartalmi vizsgálat 

Kizáró feltételek: 

Nem bírálható el az a pályázat:  

• amelynek témaköre nem felel meg jelen pályázati felhívásban foglaltaknak; 

• amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi feltételeknek (lsd. 4.2.- 5.4. 

fejezetpontok). 

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak2, valamint a formai 

szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak. 

A pályázattal kapcsolatos kommunikáció elsősorban elektronikusan, e-mailen keresztül történik, így a 

Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan 

vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli! 

 

További tartalmi szempontok szerinti kizáró okok: 

• hibásan, hiányosan benyújtott pályázat; 

• bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás; 

• a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett céllal nincs összhangban. 

 
2 lsd 9. fejezetpont 
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5.4. Tartalmi értékelés 

Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempont, hogy a Pályázó be tudja mutatni 

fotódokumentáción keresztül, hogy valóban az érintett HAK 17 06 05* azbeszthulladékról van szó. 

 

További fontos szempontok a tartalmi értékelés során az alábbiak:  

• az azbeszthulladék más hulladéktól mentes legyen; 

• a hulladék egy helyen, közterületről, a szállító járművel jól megközelíthető, max. 20 méteren 

belüli3 helyen legyen összegyűjtve, valamint a Pályázó biztosítja egy jól megközelíthető helyre 

történő összegyűjtést a tervezett elszállítás időpontjáig;  

• benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok teljeskörűsége és megfelelősége a kiírás szerint 

történjen. 

Felhívjuk a figyelmet! A vonatkozó jogszabályok értelmében a HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék 

közterületre történő kihelyezése hatóságilag TILOS.  

 

6. Támogatói döntés 

Bírálatra csak a pályázati felületen beadott pályázat kerül. 

Felhívjuk a figyelmet! Más módon beadott pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő végétől számított 90 naptári napon belül a 

Támogató írásban hozza meg. 

A Támogató a döntéstől számított 15 naptári napon belül elektronikus levélben értesíti a Pályázót a 

támogatás megítéléséről, vagy annak elutasításáról. 

 

6.1. Értesítés a pozitív támogatási döntésről 

A Támogató a Pályázót a támogatás elnyeréséről a döntés meghozatalát követő 15 naptári napon belül 

értesíti a 3.sz. melléklet szerinti Támogatói Okirat kiadásával és elektronikus levélben történő 

megküldésével a pályázatban megadott Vevő (fizető) kapcsolattartási e-mail címre. 

A Pályázó a Támogatói Okirat hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül. 

 
3 Átvétel – szállítás esetén javasolt:  

A vállalkozó fogja a lakosok részére biztosítani az azbeszthulladék szállításához szükséges big-bag zsákot/ raklapot. 

Emelőhátfalas autóval történő szállítás esetén, az elszállítási területnek sima, szilárd burkolatú felületnek kell lenni, ahová le 

lehet engedni az emelőhátfalat. Ebben az esetben biztosított, hogy egy kézi békaemelővel a raklapot biztonságosan rá lehet 

húzni az emelőhátfalra. 

Önrakodós (KCR) járművel történő szállítás esetén kb. 3-4 m-re meg kell tudnia közelítenie a raklapot/BigBag zsákokat a 

járműnek. 
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Felhívjuk a figyelmet! A Támogatói Okiratot kézbesítettnek kell tekinteni az elektronikus úton történő 

kiküldés esetén. Az elektronikus kézbesítés pályázó érdekkörében felmerült okból történő 

meghiúsulása esetén (például helytelen e-mail cím), a meghiúsulásból eredő bárminemű késedelem 

vagy kockázat teljes mértékben a Pályázót terheli! 

A támogatásban részesülő pályázatok azonosítószáma közzétételre kerül a www.nhkv.hu/azbeszt 

felületen. 

Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha: 

• hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a 

támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben 

befolyásoló, valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, lényeges körülményt elhallgatott, 

illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat 

benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy módosításának kiállításakor;  

• ha Kedvezményezett a Támogatói Okiratban, jogszabályban előírt kötelezettségeit neki 

felróható okból megszegi, így különösen, ha a kitűzött határidőket elmulasztja; 

• a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 

igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;  

• a Kedvezményezett a pályázatában tett nyilatkozatait visszavonja. 

 

Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói 

Okiratban foglaltak szerint a támogatás visszavonására. 

 

Pályázó jogosult elállni: 

A Pályázó pályázatát az azbeszt hulladék elszállítási időpontjának megszervezéséig jogosult 

visszavonni, illetve a pályázattól elállni.  Visszavonási vagy elállási szándékot az azbeszt@nhkv.hu e-

mail címre kell megküldeni a pályázat egyértelmű beazonosításával, az alábbi adatok megadásával: 

• pályázó neve; 

• pályázat azonosítószáma (iktatószáma); 

• pályázat benyújtásának napja. 

 

 

7. Támogatói Okirat 

A Támogatói Okirat a Támogató kiadásával, Kedvezményezett részére a pályázatban megadott Vevő 

(fizető) kapcsolattartási e-mail címre történő megküldésével lép hatályba. Kedvezményezettnek 

aláírási és visszaküldési kötelezettsége nincs. 

 

 

 

 

http://www.nhkv.hu/azbeszt
mailto:azbeszt@nhkv.hu
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A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:  

• a Kedvezményezett azonosító, személyazonosító adatai; 

• pályázati azonosító szám (iktatószám); 

• felhasználási hely (elszállítás) címe; 

• a támogatott tevékenység; 

• támogatás módja, feltételei; 

• a támogatás igénybevételének határideje; 

• elszámolás módja, teljesítés elfogadása. 

 

8. Egyéb kötelezettségek 

A Kedvezményezett köteles a Támogatót minden olyan jellegű eseményről értesíteni, amely 

befolyásolja a pályázatban és a Támogatói Okiratban előírt kötelezettségek teljesítését/teljesülését.  

Az értesítést az azbeszt@nhkv.hu e-mailben kell benyújtani a Támogató részére. 

Ide nem értve a hulladék elszállításának már egyeztetett időpontjával kapcsolatban felmerült 

módosítási igényeket, melyeket a vállalkozó felé köteles jelezni az általa megadott kapcsolattartási 

elérhetőségek egyikén. 

 

8.1. A támogatási jogviszony lezárása 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban a befejezést követő 

időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a tevékenység befejezésére 

vonatkozó feltételek teljesültek. 

Elfogadottnak tekinthető a teljesítés, amennyiben az alábbi dokumentációk rendelkezésre állnak: 

• az elszállítást végző vállalkozó elkészíti a fotódokumentációt (előtte – utána fotó) 

• ezzel kapcsolatos nyilatkozatot / átadás – átvételi dokumentumot mind a Kedvezményezett, 

mind a szállító aláírta. 

9. Jogszabályi útmutató 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 

 

mailto:azbeszt@nhkv.hu
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10. Fogalomtár 

Felhasználási cím: Az NHKV Zrt. által kiállított számlán szereplő felhasználási hely címe a 

közszolgáltatás igénybevételének helye (NHKV Zrt. számla 1. oldal). 

 

Vevő (fizető) azonosító szám: a számlát ténylegesen fizető azonosítására szolgáló adat (NHKV Zrt. 

számla 3.oldal). 

 

Azbeszt (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Azbeszt): 

Az azbeszt (kőlen, hegyilen, bányalen, foszkő) kémiailag magnézium-szilikát (névváltozata: 

szerpentinit). Ásványtanilag krizotilazbeszt, a IV. (szilikátok) ásványosztályon belül a 

szerpentinásványok csoportjába tartozik, szálas szerkezetű rétegszilikát, a monoklin kristályrendszerbe 

tartozik. Ipari felhasználása az 1970-es évekig jelentős volt. A legtöbb iparilag fejlett államban, így 

hazánkban is felhasználását azóta betiltották, és a felderített felhasználási területekről eltávolítva 

veszélyes anyagként ártalmatlanítják.  

Az azbesztcementet tartalmazó építőanyagok bontáskor veszélyes hulladéknak minősülnek. 

Jelen projekt keretében ezeket a veszélyes hulladéknak minősülő, HAK 17 06 05* azbesztet tartalmazó 

építőanyagokat gyűjtjük, szállítjuk és ártalmatlanításra átadjuk. 

 

Felhívjuk a figyelmet! Javasolt szakemberre bízni az azbeszt kezelését tekintettel az egészségügyi 

kockázatára: 

Azbesztcement hullám- vagy síkpala kiporzásmentes bontását a teljes felület előkezelésével együtt kell 

végezni, a bontás során felszabaduló azbesztszálak megkötése érdekében. Az azbesztcement hullám- 

vagy síkpala táblákat lebontásuk után kétrétegű, PE fóliába kell becsomagolni, és azon az 

azbesztveszélyre vonatkozó feliratokat elhelyezni. Munkavégzés előtt, alatt és végeztével a levegő 

azbesztszál koncentrációját mérni és dokumentálni kell. A vonatkozó előírások szerint mindent meg 

kell tenni a kiporzás megakadályozására. 

 

Hol találkozhatunk hullám és sík azbeszt tartalmú palával: 

• tető, 

• kerítés, 

• homlokzatburkolás, 

• válaszfalak, 

• régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok), 

• épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek. 
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11. További információ, kapcsolattartás 

 

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdések feltételére írásban az azbeszt@nhkv.hu e-mail 

címen van lehetőség. 

 

12. Mellékletek 

• 1. sz. melléklet: Kötelező nyilatkozatok 

• 2.sz. melléklet: Nyilatkozat tulajdonjogról 

• 3. sz. melléklet: Támogatói Okirat minta 

• 4. sz. melléklet: Azbeszthulladék elszállításakor kitöltendő és aláírandó nyilatkozatot / átadás 

– átvételi dokumentum 

• 5.sz. melléklet: Meghatalmazás minta 

• 6.sz. melléklet: Gondnoki nyilatkozat minta 

mailto:azbeszt@nhkv.hu

