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Tájékoztatjuk, hogy az ingatlanhasználó jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését kérni, 

amennyiben az ingatlan lakatlanná válik. A szüneteltetés legfeljebb 6 hónapig tart. Amennyiben a körülmények 

továbbra is fennállnak, a szüneteltetést ismételten kérelmezni kell. A lakatlanság fennállását a jegyző által kiállított 

hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet ezen a formanyomtatványon kell 

bejelenteni a közszolgáltatói alvállalkozónak. A jogosultság fennállása esetén az ingatlanhasználónak a 

szüneteltetési kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától nem kell megfizetni a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj ürítési díját.   

 

 

Ingatlanhasználó Közszolg  azonosító: …………………………………………………………………………... 
 

Ingatlanhasználó NHKV vevő azonosító: ……………………………………………………………………….. 

 

Ingatlanhasználó neve: …………………………………………………………………………………………… 

 

Ingatlanhasználó születési neve: ..…...…………………………………………………………………………… 

 

Ingatlanhasználó anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

 

Ingatlanhasználó születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….. 
 

Ingatlanhasználó állandó lakóhelye: …………………………………………………………………………….. 
 

Ingatlanhasználó tartózkodási lakóhelye: ……………………………………..………………………………… 
 

Levelezési név és cím a lakatlanság idején (nem egyezhet a lakatlan ingatlannal):  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Egyéb elérhetőség (telefon, e-mail):………………………………………………………………………………. 

 

A lakatlanná vált ingatlan, melyre a szüneteltetési kérelem vonatkozik. Kijelentem, hogy az ingatlant 

életvitelszerűen sem én, sem más nem használja, azon települési háztartási- és egyéb hulladék nem keletkezik.  

 

…………….……Irányítószám……………………………………………………..………………...Település  

………………………………………………………………………..utca……………………………...,házszám 

 

Lakatlanság időszaka: 
 

20…….. év …………….……………. hónap 1. napjától 20…….. év …………….……………. hónap ………. 

napjáig. 

 

Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan újbóli használatba vételét az azt követő 15 napon belül a közszolgáltatói 

alvállalkozónak bejelenteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a bejelentést követő hónap 1. napjától 

köteles megfizetni. 

 

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

 

 

 

S Z Ü N E T E L T E T É S I  K É R E L E M   
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Az Adatvédelmi tájékoztatót megkaptam, a benne foglaltakat megismertem. 

 

 

 

 

 

…………………….., 20………………………………. 

 

 

 

  ____________________________________________  

 ügyfél aláírása 

 

 

 

Közszolgáltatói alvállalkozó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt átvette. 

 

 

 

 

 

…………………….., 20………………………………. 

 

  __________________________________________  
             Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

                   helyett és nevében eljáró 

 KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

 Közszolgáltatói alvállalkozó 
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