
 

 

 

       Iktatószám: B_______________ / 202__ 

 

 
Magánszemélyek nyilatkozata a lakatlan ingatlanok használatba vételéről 

 
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, hogy a ______________________________________________________ település 
 

______________________________________ út/utca ____________ szám alatti ingatlanomat 
 

______ év, _________ hónaptól (a hónap első napjától) használatba veszem, és ettől az időponttól 

vállalom a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését. 

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__________________        ______________________ 

                 aláírás 
 

 
________________________________________________________________________________                     

Szolgáltató tölti ki! 

 
 
Nyilatkozatát Társaságunk _________________________ időponttól elfogadta. 
 
 
 
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. 
 


