
SZÜNETELTETÉSI KÉRELEM
Alulírott               mint  
a                gazdasági társaság / egyéb szervezet képviselője, ezúton kérem/kér-
jük a Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) fennálló,                                                      napján  
online, titkosított adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerző-
dés alapján igénybe vett speciális informatikai szolgáltatás részét képező, az állami adóhatósággal (a továbbiakban: állami 
adóhatóság, illetve NAV) az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgál-
tatás) szüneteltetését az alábbiakban megjelölt időponttól.
Alulírott               mint  
a                 egyéni vállalkozó/őstermelő/                              , ezúton kérem a 
Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) fennálló,                                                    napján online,  
titkosított adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés alap-
ján igénybe vett speciális informatikai szolgáltatás részét képező, az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az 
adattovábbítást megvalósító szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) szüneteltetését az alábbiakban megjelölt időponttól.

Tudomásul veszem/vesszük, hogy jelen kérelem kitöltését megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére a PTGTAXUZ 
nyomtatványon be kell jelentenem/jelentenünk a szüneteltetés tényét. Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy:
¦  Legfeljebb 6 hónapra lehet a Szolgáltatónál a Szolgáltatást szüneteltetni.
¦  A szüneteltetés ideje alatt az adatkapcsolat hibájához kötődő technikai segítségnyújtás nem biztosított.  
¦  A Szolgáltatás szüneteltetéséről a Szolgáltató a NAV-ot tájékoztatja. 
¦  A Szolgáltató a Szolgáltatás szüneteltetése esetén is jogosult a Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésben meghatá-

rozott  díjat számlázni.
¦  A szüneteltetés megszüntetése, valamint  az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást  

megvalósító szolgáltatás és az adatkapcsolat hibájához kötődő technikai segítségnyújtás újbóli biztosítása a Szolgáltatónál 
a 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. vagy a 1519 Budapest, Pf. 569 címre küldött írásbeli kérelemmel kérhető. 

¦  Amennyiben a Megrendelő 6 hónapon belül nem kezdeményezi a szüneteltetés megszüntetését, 6 hónap elteltével  
a Szolgáltató automatikusan megszünteti a szüneteltetést.

¦  A Szolgáltatás visszaaktiválása a Szolgáltató részéről díjmentesen történik.
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