
ZS120/1       Iktatószám: B_______________ / 202_ 

 

Magánszemélyek 120 liter hulladékmennyiség után fizetendő zsákos 

közszolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme 

 
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy nyilatkozatát a beérkezést követő hónap első napjától áll módunkban 

elfogadni, amennyiben az hiánytalanul kitöltött! 

 

Felhasználó azonosító száma:_______________________________________________________________ 

Felhasználási hely címe: __________________________________________________________________ 

Felhasználó neve: ________________________________________________________________________ 

Felhasználó születési neve: ________________________________________________________________ 

Felhasználó anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Felhasználó születési helye, ideje: ___________________________________________________________ 

Felhasználó állandó lakóhelye:______________________________________________________________ 

Felhasználó (levelezési) címe:______________________________________________________________ 

 

Nyilatkozom ( kérjük válasszon az A és B lehetőség közül ), hogy 

 

A) Közszolgáltató hulladékgyűjtő autója nem tudja megközelíteni az ingatlant. 

  B) Az Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján igénylem. 

 

Tudomásul veszem: 

- Zsákos hulladékgyűjtés céljából kizárólag a Közszolgáltató NHSZ logóval ellátott 120 literes zsákját 

használom. 

 

- Közszolgáltató a 120 literes gyűjtőzsák használatát folyamatosan ellenőrzi.  

 

- Amennyiben a hulladékgyűjtő gépjármű nem tudja megközelíteni az ingatlant, a hulladékgyűjtő 

zsákot az Önkormányzati rendeletben kijelölt gyűjtőpontra vagy a Közszolgáltató által kijelölt 

gyűjtőpontra, ezek hiányában az ingatlanomtól a legközelebb eső szolgáltató általi ürítési helyre 

(utca, csomópont, kereszteződés…) helyezem ki. 

 

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja az ügyfélszolgálati irodánkban vagy az 

www.nhsztapolca.hu weboldalunkon. 
 

 

________________, 202________________      

   ______________________ 

             ügyfél aláírása 

_______________________________________________________________________________________ 

Szolgáltató tölti ki! 

 

Lejárt esedékességű tartozása a közszolgáltatónál a mai napon: 

A) van,    melynek összege:_____________________________ 

B) nincs. 

 

Nyilvántartásunk felülvizsgálata alapján kérelmét elfogadjuk _______________________ -tól. 

 

 

TAPOLCA, 202_. _______________      

 

  

             Ágh Zsoltné 

         ügyfélszolgálati részlegvezető 

 

 

 

http://www.nhsztapolca.hu/


Lakossági ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási rendje és elérhetőségeink: 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

 

Személyesen és telefonon (87/321-567): 

Hétfő:  8-12 

Kedd:  Nincs 

Szerda: 7-19 

Csütörtök: Nincs 

Péntek:  8-12 

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24 

 

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu  

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  

 

Fogyasztóvédelmi szerveink és elérhetőségeik a következők: 

 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184 

Telefonszám: +36-88/550-510  

E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu 

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly 

 

 

- Veszprém Megyei Békéltető Testület: 

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220 

Telefonszám:+36-88/814-111 és +36-88/814-121 

Fax: 88/412-150 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Web: www.bekeltetesveszprem.hu 

 

A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető 

testületi eljárást. 
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