
 

 

Vállalatoknak és intézményeknek 

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. Tapolcán és a Tapolca környéki településen 

közszolgáltatóként szállítja el a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a gazdálkodó 

szervezetektől és intézményektől. A közszolgáltatói tevékenység keretein belül lehetőség 

nyílik szelektív hulladékgyűjtésre a gazdálkodó szervezetek és intézmények számára is. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a két fél szerződéses viszonya alapján jön létre. 

Szelektív hulladékgyűjtés feltételei és díjai: 

A szelektív hulladékot térítésmentesen nem áll módunkban elszállítani. 

Amennyiben igénybe szeretné venni szolgáltatásunkat, az alábbi feltételekkel teheti meg: 

 

• PET palack, műanyag csomagolási hulladék, fémhulladék, italoskarton-doboz 

hulladék kisebb mennyiségben történő gyűjtése esetén: a gyűjtés a szolgáltató által 

biztosított szelektív gyűjtőzsákokban lehetséges. Az elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási hulladék begyűjtésének szállítási díja a szerződés megkötésével 

egyidejűleg kerül kiszámlázásra a Vállalkozó házipénztárában történő kiegyenlítéssel, 

vagy utánvétes küldemény (utánvétes szolgáltatás díjával együtt) ellenértékeként 

kézhezvételkor történő megtérítése mellett. 

• PET palack, műanyag csomagolási hulladék, fémhulladék, italoskarton-doboz, papír 

és üveg hulladék nagy mennyiségben történő gyűjtése esetén. Az ürítési szolgáltatási díj 

utólag, a leadott fuvarlevelek és menetlevelek alapján, összesítésben, havi időszakos 

elszámolásban, 10 napos fizetési határidővel kerül számlázásra. Az edénybérleti díj tárgyhó 

15-ig, 10 napos fizetési határidővel kerül számlázásra. Ki- és visszaszállítás díja a bérelt 

edényzet átvételét igazoló szállítólevél/fuvarlevél/menetlevél alapján kerül 

számlázásra, 10 napos fizetési határidővel. 

Szelektív szolgáltatási díjtábla (vállalatok, intézmények) (letöltés) 

A SZELEKTÍV ZSÁKOKBAN ÉS KONTÉNERBEN ELHELYEZHETŐ 
HULLADÉKOK: 

- MŰANYAGHULLADÉK: 

• ásványvizes, üdítőitalos PET palackok, kupakkal, címkével, összelapítva 

• flakonok, kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, kiöblítve 

• tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia) 

• tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, kiöblítve 

 - FÉMHULLADÉK: 

• alumínium italdobozok, tisztán és összelapítva 

• fém konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercsomagolások, tisztán és összelapítva 

• alufóliák, alumíniumtálcák tisztán és összelapítva 



 

 

 - ITALOSKARTON-DOBOZ: 

• tejes, gyümölcsleves többrétegű italoskarton-dobozok tisztán és összelapítva 

- PAPÍRHULLADÉK: 

• karton doboz 

• irattároló doboz 

• hullámpapír 

• színes vagy fekete-fehér újság 

• irodai papírok 

• könyvek 

• prospektusok 

• csomagoló papírok, dobozok 

- ÜVEGHULLADÉK 

TILOS BELETENNI A ZSÁKBA: 

• pelenkát 
• tűz-és robbanásveszélyes, egyéb veszélyes hulladékot 
• elektronikai hulladékot 
• élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladékot 
• üveg hulladékot 
• papír hulladékot 
• nem elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot 

A szerződési feltételekről ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat: 

Közületi személyes ügyfélszolgálat 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és NHSZ Csobánc Kft. 
8300 Tapolca, Halápi út 33. 

Hétfő:  8-12 

 Kedd:  Nincs 

 Szerda: 7-19 

 Csütörtök: Nincs 

 Péntek:  8-12 

 

Közületi telefonos ügyfélszolgálat 
 06 87 777 010 

Hétfő:  8-12 

 Kedd:  Nincs 

 Szerda: 7-19 

 Csütörtök: Nincs 



 

 

 Péntek:  8-12 

 

Telefax közületi ügyfélszolgálat 
06 87 321567 

Hétfőtől-vasárnapig 0-24 

Elektronikus közületi levelezés 
kozulet.tapolca@nhsz.hu  

 

 


