
1 
 

KÉRELEM 

a hulladékszállítási díj mentességének igényléséhez szükséges igazolás kiállítására 

(gazdálkodó szervezetek részére) 

 

I. A gazdálkodó szervezet adatai: 

1. A gazdálkodó szervezet jogállása (a megfelelő aláhúzandó): 

gazdasági társaság, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, 

szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, állami 

vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, végrehajtói iroda, közjegyzői 

iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, 

egyéni cég, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, egyesület, köztestület, alapítvány 

2. A gazdálkodó szervezet neve: ………………………………………......................................................................... 

3. A gazdálkodó szervezet székhelye / címe: …………...................................................................................................... 

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

4. Képviselőjének. neve: ………………………………………………………………………………………. .. 

Lakcíme:……………………………………………...........................Tel. száma: ……………………..................... 

5. Cégjegyzékszáma / Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma / Regisztrációs száma: ………………………….... 

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

6. Adószáma: ………………………………………………………….......................................................................... 

7. Statisztikai száma: …………………………………………………………………………….............................. 

II. Az ingatlan adatai: 

1. Az ingatlan címe:……………………………………………………………………………………………… 

2. Az ingatlan helyrajzi száma: ……………………………………… 

3. Az ingatlan tulajdonosa: ………………………………………………………………………………………. 

4. Az ingatlanban használt hulladékgyűjtő edény mérete (a megfelelő aláhúzandó): 

120 l-es     60 l-es 

5. Az ingatlanba bejegyzett gazdálkodó szervezetek száma: ……………………………………………………… 

(Amennyiben az ingatlanba több gazdálkodó szervezet székhelye került egyidejűleg bejegyzésre, a gazdálkodó 

szervezetek számával megegyező kérelmet szükséges benyújtania az arra jogosult személy(ek)nek!) 

6. A gazdálkodó szervezet alkalmazottainak száma: …………………fő 

III. A természetes személy ingatlantulajdonos / ügyvezető / közeli hozzátartozó (aki a közszolgáltatást 

szerződés szerint igénybe veszi) adatai: 

Szerződő neve: …………………………………………………………………………………............................. 

Szerződő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………. 

Kelt: ……………………………………..   …………………………………………………… 

          aláírás  
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A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: 

1. Az ingatlanba bejegyzett gazdálkodó szervezet(ek) cégkivonatának, vállalkozói igazolványának másolata,  

2. a természetes személy ingatlantulajdonos / ügyvezető / közeli hozzátartozó személyi igazolványának, 

lakcímkártyájának másolata, aki a közszolgáltatást szerződés szerint igénybe veszi, 

3. a természetes személy ingatlantulajdonos / ügyvezető / közeli hozzátartozó nevére kiállított számla, vagy a 

díjbefizetést igazoló csekk másolata. 

4. Amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 

tulajdonában, használatába álló ingatlanban van – feltéve, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes 

hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a 

közszolgáltatási díjat meg is fizeti – ennek tényét mind a gazdálkodó szervezetnek, mind pedig az ingatlan 

tulajdonosának, használójának magánokiratba foglalva kötelessége lenyilatkozni a jegyzői igazolás kiállításához. 

 


