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Nyilatkozat 

a vallási jogi személyek által igényelhető, rezsicsökkentett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjra 
vonatkozó jogosultságról 

 

Alulírott ………………………………………………………, mint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91/A. § (3a) bekezdése hatálya alá 
tartozó ………………………………………………………………….….. (nyilvántartási szám:…………; a továbbiakban 
Vallási jogi személy) képviselője, a Ht. 91/A. § (3c) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

1. A Vallási jogi személy teljes postacíme 
(az a cím, ahova a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló számlák kézbesítését 
kéri) 

  

2. A Vallási jogi személy felhasználási helyének 
teljes címe1 
(az a cím, ahol a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást igénybe veszi) 

  

3. A Vallási jogi személy 2. pontban megjelölt 
felhasználási helyén élő a Ht. 91/A. § (3a) 
bekezdés a) pontja szerinti egyházi természetes 
személyek száma 
(fő) 

  

4. A Vallási jogi személy 2. pontban megjelölt 
felhasználási helyén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást igénybevevő egyházi 
természetes személyek és a Vallási jogi személy 
aránya 
(%-ban kérjük megadni és a két szám összege 
kizárólag 100% lehet) 

A Vallási jogi személy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a 2. pontban megjelölt 
felhasználási helyén 
….......%-ban egyházi természetes személyként;  
….......%-ban vallási jogi személyként veszi 
igénybe. 

5. Vallási jogi személy 2. pontban megjelölt 
felhasználási helyén kihelyezett hulladékgyűjtő 
edények száma (db) és űrtartalma (liter) 
(kizárólag azokat a gyűjtőedényeket kérjük 
feltüntetni, melyek után hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett) 

 … db …… liter 
 … db …… liter  

 
1 Egy nyilatkozaton kizárólag egy felhasználási helyet kérünk feltüntetni. Ha a Vallási jogi személy több felhasználási helyen is 
igénybe veszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, úgy nyilatkozatot kérünk leadni arról, hogy melyik felhasználási helyen 
kívánja igényleni az egyházi jogi személy ingatlanhasználókat megillető rezsicsökkentett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat. 
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Nyilatkozom, hogy a Ht. 91/A. § (3a) bekezdés alapján a 3. pontban megjelölt egyházi természetes 
személy(ek) a Vallási jogi személy tulajdonában, használatában álló lakóépületben, lakásban, 
plébánián, parókián, illetve a vallási jogi személy hitéleti tevékenységére szolgáló egyéb épületben, 
rendházban, üdülőben vagy hétvégi házban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) 
bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott egyházi természetes személy(ek)nek 
minősül(nek) és az egyházi természetes személy(ek) az általuk használt ingatlanrész(eke)t 
életvitelszerű lakhatásukra használják, valamint nyilatkozom, hogy a Vallási jogi személy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységgel 
összefüggésben kívánja igénybe venni. 

A polgárjogi és büntetőjogi felelősségi szabályok ismeretében kijelentem, hogy a fent megnevezett 
Vallási jogi személy nevében teljes körű képviseleti joggal rendelkezem, valamint a fenti adatok és  
nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.  
 

Kelt: 

……………………………………………………. 

képviselő 
Vallási jogi személy 


