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JEGYZŐKÖNYV 
(hulladékgyűjtő edény sérülés esetén ) 

 
 

Bejelentő adatai 
 
Név:   ...........................................................  Vevőkód:  ...............................................   

Cím ( szolgáltatási hely):  .  ...........................................................................................  

Elérhetőség:   

Hulladékgyűjtő edény sorszáma: ..................................................................................  

Matrica sorszáma:  ......................................................................................................  

 
Kukatöréssel kapcsolatos információk 

 

❖ Hulladékkezelő cég hibájából történt  
a sérülés?     IGEN   NEM 

❖ Edény korának meghatározása (< 5év):    .............................................   

❖ Jegyzőkönyv tárgya bérelt edény?  IGEN   NEM 

 
Megjegyzés: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

A kivizsgálás eredménye: 

 ...........................................................................................................................................  

 

 
Kelt: Gyöngyös,  ..  .........................    
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   ...........................................     .......................................................  
Bejelentő  NHSZ Mátra Hulladékkezelő 
 Nonprofit Kft. részéről 
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