
 

NHSZ Tapolca  

Nonprofit Kft.  

 

Tisztelt Ingatlan tulajdonos!  

 

Ezúton értesítjük a Szigliget igazgatási területéhez tartozó ingatlan tulajdonosokat, 

hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási 

szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben 

házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a 

kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott 

kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban 

keletkezett nagydarabos hulladékoktól. (Háztartásonként max. 2 m3)  

 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:  

 

 egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján  

 a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán 

személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján 

legkésőbb 2019. március 19-én 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai 

előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott 

időponton túl erre az évre már nem áll módunkban regisztrációt fogadni)  

 az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen 

belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő 

elhelyezéssel)  

 az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen  

 lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja 2019. március 26-e 

reggel 7-től délután 15 óráig  
 

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: mailto:ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu 

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu 

  

mailto:ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
http://www.nhsztapolca.hu/


Kihelyezés szabályai:  

 

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a 

rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető 

nagydarabos hulladék minősül.  

 

 elhasznált, megunt bútorok  

 edények  

 szőnyegek  

 játékok  

 ruhanemű  

 

TILOS kihelyezni: 

 

 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)  

 háztartási kis- és nagygépek;  

 távközlési berendezések;  

 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;  

 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;  

 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)  

 tehergépjármű gumiabroncs  

 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)  

 háztartásokban keletkező települési hulladék,  

 szelektív hulladék,  

 zöldhulladék.  

 

A nem lomhulladéknak minősülő hulladékokat Társaságunk munkatársai nem 

veszik át. Ezen hulladékok elszállítása kizárólag az ingatlan tulajdonos 

kötelezettsége és költsége. 

  



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. továbbra is 

üzemelteti a lakossági hulladékgyűjtő udvarát.  

A hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található. 

(Zalahaláp 010/42 hrsz) A hulladékudvarban a következő hulladékok helyezhetők el:  

- papír és karton csomagolási hulladékok,  

- műanyag csomagolási hulladékok,  

- fém csomagolási hulladékok,  

- üveg csomagolási hulladékok,  

- hulladékká vált autó gumiabroncs,  

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,  

- biológiailag lebomló hulladékok.  

 

A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele a szolgáltatási terület lakosai számára — a 

háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig — térítésmentes.  

A hulladék átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó 

jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges.  

Amennyiben az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat szállítanak 

be, úgy a térítésmentes átvételt nem tudják biztosítani. Ezen hulladékokat a 

Hulladéklerakón térítési díj ellenében fogadják be.  

 

Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: 

H-P: 07,00 — 15,00-ig.  

Elérhetőség: 8308 Zalahaláp, 

010/42 hrsz. Telefonszám: 

87/709-831  

E-mail: lerako.tapolca@nhsz.hu  

 

Szigliget Község Önkormányzata 

mailto:lerako.tapolca@nhsz.hu

