
 

Kelt:_______________________________, _______ év _______________ hónap _____nap 

  

közszolgáltató ingatlanhasználó 

 

 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SZÜNETELTETÉSI NYILATKOZAT 

Vevő (fizető) azonosító:        

KHG Ügyfélkód:        

Szolgáltatási hely címe 

Irsz.:      Helyiség:   

       
Út, utca, stb.:  Házszám:  

Bejelentő adatai (Minden mező kitöltése kötelező!) 

Név/Cég név:  Adószám:  

    
Anyja neve:  Születési hely, idő:  

    
Levelezési cím (amennyiben a Szolgáltatási helytől eltér): 

Irsz.:      Helyiség:  

       
Út, utca, stb.:  Házszám:  

    
Telefonszám:  E-mail cím:  

Szüneteltetés ideje 

Szüneteltetés kezdete: Év:  Hónap:  Nap:  

Szüneteltetés vége: Év:  Hónap:  Nap:  

Szüneteltetés időtartama:  Hónap:   

Szüneteltetés feltételei 

1. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére jogosult, ha: 

• az ingatlant 60 napot meghaladó időszakban nem lakja, 

• az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosításra) nem használja, illetve 

• az ingatlanon nincs, vagy nem keletkezik hulladék, továbbá 

• díj hátraléka nincs. 

2. A szüneteltetés leghosszabb időtartama maximum 12 hónap, azonban a szüneteltetés iránti kérelem formanyomtatványon keresztül ismételten 

benyújtható / meghosszabbítható, a 4. pontban megjelölt határidővel. Amennyiben nem nyújtanak be a szolgáltatás szüneteltetésére irányúló 

újabb kérelmet, úgy a szüneteltetés végével a hulladékszállítási közszolgáltatás, valamint annak számlázása automatikusan újraindul előzetes 

értesítés nélkül. 

3. Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt, ellenőrzésünk során megállapításra kerül az ingatlan használat ténye, vagy annak vonatkozásában 

bármi nemű gazdasági tevékenységet folytat, úgy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az adott számlázási időszakra leszámlázásra kerül 

az NHKV Zrt. által, továbbá újabb szüneteltetési igényt az elkövetkezendő 1 évben nem kérelmezhet. 

4. Az írásban bejelentett szünetelési kérelmet a közszolgáltató 15 nap ügyintézési határidővel köteles regisztrálni a nyilvántartásában, annak 

elutasítása esetén arról írásban tájékoztatja a bejelentőt ugyanilyen határidővel. 

5. A közszolgáltató előírása alapján az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edény azonosítását lehetővé tevő jelölés (chip) leszereléséhez a 

szolgáltatónak az edény hozzáférését biztosítani. Amennyiben a chip leszerelése a bejelentő hibájából nem valósul meg, a szüneteltetési kérelem 

törlésre kerül. A szüneteltetés időtartama alatt a chippel nem rendelkező edény nem helyezhető ki, ürítésre nem kerül. A szüneteltetési 

nyilatkozat beérkezését követően munkatársaink a hulladékgyűjtő edény azonosítására szolgáló chip leszerelése végett a fent megadott 

telefonszámon veszik fel a kapcsolatot a bejelentővel. 

A szüneteltetés lejártát követően szükséges az edény chippel történő újra felszerelése a közszolgáltatás igénybevételéhez. 

Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogának átruházását, a szolgáltatási helyről történő 
elköltözést, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésének napjától az önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint. A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó ingatlanhasználó felel a szolgáltatási díj 
megfizetéséért. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanhasználó, illetve a 
szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa a jelen nyilatkozat aláírásával a nyomtatványon megadott személyes adatok felhasználásához, kezeléséhez 
kifejezetten hozzájárul. 


