
 

 

        Iktatószám: B_______________ / 202_ 

 
Bejelentés az időlegesen használaton kívüli ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléséhez 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a hiánytalanul kitöltött kérelmet áll módunkban elfogadni.  
 

Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan használaton kívülisége alatt az ingatlantulajdonos mentesül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól. A mentesítési kérelmet ezen a 
formanyomtatványon kell bejelenteni a Szolgáltatónak, aki a bejelentést követő hónaptól nem számlázza a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból eredő ürítési díjat. Az ingatlantulajdonos a használaton 
kívüliséget a mentesített időszakra vonatkozó víz vagy elektromos áram elszámoló számlával igazolja a 
Szolgáltató felé. 

 
Felhasználó azonosító száma: ………………………………………………………………………................ 
Felhasználó neve: ............................................................................................................................................... 
Felhasználó születési neve: ................................................................................................................................ 
Felhasználó anyja neve: ..................................................................................................................................... 
Felhasználó születési helye, ideje: .................................................................................................................... 
Felhasználó állandó lakóhelye: ......................................................................................................................... 
Felhasználó (levelezési) címe: ...…………………………………………………………………………….. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alól mentesíteni kívánt ingatlan, melyet életvitelszerűen sem 

én, sem más nem használ, települési háztartási- és egyéb hulladék nem keletkezik, az ingatlan lakatlan: 
 
Település: ____________________, utca _____________________________, házszám _______ 
 
Mentesítendő időszak (kérjük válasszon): 

 
1. 202_ év ____ hónaptól folyamatosan  visszavonásomig. 

Tudomásul veszem, hogy a következő év április 30-ig a tárgy évi mentesített időszakról fogyasztásmentes 
közüzemi elszámoló számlát (víz vagy elektromos áram) nyújtok be az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-nek. 
Ezt az igazolást minden szüneteltetett év vonatkozásában a következő év április 30-ig megteszem. 
Ennek elmulasztása esetén, vagy abban az esetben, ha a közüzemi elszámolások nem igazolják az ingatlan 
használatmentességét, a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten részemre 
kiszámlázásra kerül.  
 

2. 202_ év ____ hónaptól   202_ év ____ hónapig (utolsó lakatlan hónap) 
Tudomásul veszem, hogy a mentesített időszak záró napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb a 
következő év április 30-ig a tárgy évi mentesített időszakról fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát 
(víz vagy elektromos áram) nyújtok be az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-nek. Ennek elmulasztása esetén, 
vagy abban az esetben, ha a közüzemi elszámolások nem igazolják az ingatlan használatmentességét, a teljes 
szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten részemre kiszámlázásra kerül.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a lakatlan ingatlan tulajdonosa köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
„alapdíj” („rendelkezésre állási díj”) részét megfizetni, amennyiben annak értéke nem nulla. 
Amennyiben az ingatlant a mentesített időszak alatt használatba veszi, 15 napon belül írásban köteles 
bejelenteni a Szolgáltatónak. Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. e-
mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu. 
 
A nyomtatvány aláírásával hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat a Szolgáltató az ügyféllel 
szemben fennálló követelése érvényesítése körében, és az ügyfél személyes adatait tartalmazó nyomtatványt 
a visszaélés megakadályozása érdekében kezelje. Egyben tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom nem 
feltétele a nyomtatványban vállalt kötelezettség teljesülésének, illetve a nyomtatvány érvényesítésének. 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyfél személyes adatait nyilvántartási rendszerünk zártan kezeli, azok 
feldolgozása kizárólag számlázási, díjbekérési céllal történik, harmadik fél számára nem adható ki. 
 
…......................................, 202……………………………….   ______________________ 
          ügyfél aláírása 
 

 



 

 

Szolgáltató tölti ki: 1. Kérelmét elfogadjuk   2. Kérelmét elutasítjuk 
 

Tapolca, 202…………….…....  
      
 
 

 

Ágh Zsoltné 
ügyfélszolgálati részlegvezető  

 
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. 
 


