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SPECIÁLIS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSI NYILATKOZAT –  
SIM KÁRTYA FELFÜGGESZTÉSI KÉRELEM 
 

Alulírott              mint a   
       gazdasági társaság / egyéb szervezet képviselője, ezúton kérem/kérjük a Magyar 
Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) ) (amely képviseletében eljár a T-Systems Magyarország Zrt) fennálló,                         
napján online, titkosított adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási Sze rződés alapján igénybe 
vett speciális informatikai szolgáltatás részét képező, az állami adóhatósággal (a továbbiakban: állami adóhatóság, illetve N AV) az adatkapcsolatot  
biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) szüneteltetését az alábbiakban megjelölt időponttól.  

Alulírott      mint egyéni vállalkozó/őstermelő/    , ezúton kérem a 

Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató)  (amely képviseletében eljár a T-Systems Magyarország Zrt.) fennálló,        
  napján online, titkosított adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási 
Szerződés alapján igénybe vett speciális informatikai szolgáltatás részét képező, az állami adóhatósággal az adat kapcsolatot biztosító és az 
adattovábbítást megvalósító szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) szüneteltetését az alábbiakban megjelölt időponttól.  

 

Üzemeltető/Megrendelő adatai: 
 

Neve:  

Székhely cím: 
Adószáma: 

Ügyintéző neve:  

Levelezési cím/E-mail cím:  

Ügyintéző telefonszáma: 

 

SIM kártya adatai:  
 

SIM kártya ICCID azonosító:       Indok:   
Szüneteltetés kezdő napja (év/hó/nap):  
Szüneteltetés befejező napja:      Figyelem! Kért dátum nélkül határozatlan időre történik!  

 

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  a szüneteltetés ideje alatt az adatkapcsolat hibájához kötődő technikai segítségnyújtás nem biztosított.  
 
A szüneteltetés megszüntetése, valamint az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósít ó szolgáltatás és az 
adatkapcsolat hibájához kötődő technikai segítségnyújtás újbóli biztosítása a Szolgáltatónál a 1117 Budapest, Kaposvár u. 5 -7. vagy 1276 Budapest Pf. 
1400 postacímre küldött írásbeli kérelemmel, vagy elektronikus formában, csatolmányként a TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu e-mail címre küldve 
vagy telefonon, a 06-1-462-1111-es telefonszámon kérhető. Telefonon történő ügyintézés esetén csak azonnali visszakapcsolás kérhető a megfelelő 
azonosítás ellenében. 
 
A Szolgáltatás időszakos kikapcsolása a Szolgáltató részéről díjmentesen történik.  

 
 

Dátum: 20 év hó  nap 
         --------------------------------------------------

aláírás/cégszerű aláírás 
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