
Kapcsolattartási mód váltása

1. A kérelmet benyújtó személy adatai

A kérelem benyújtójának eljárási jogállása

A fenti opciók közül több kiválasztására is mód van (pl. a bejelentés benyújtója saját nevében, és meghatalmazással más nevében
is eljár).
Amennyiben a bejelentés benyújtója nem (csak) saját nevében jár el, a bejelentéshez csatolnia kell az eljárási jogosultságát
megalapozó okiratot  (pl. meghatalmazás, aláírási címpéldány). Az okiratban foglaltak valóságtartalmát az építésügyi hatóság
az eljárás során ellenőrzi.

Vezetéknév Utónév 

Vezetéknév

Ország Település

Neme Nő Férfi

Vezetéknév

Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel

Viselt név

Születési név

Születési hely

Születési idő

Anyja születési neve

Állandó lakcím

Levelezési cím

Utónév 

Utónév 

Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

más nevében, annak törvényes képviselőjeként jár el

saját nevében jár el

nem természetes személy nevében, annak képviseletében jár el

más nevében, annak meghatalmazottjaként jár el

A kérelem benyújtója természetes személy, aki
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2. A kérelmezői adatok

Természetes személy adatai

A következőkben a kapcsolattartási mód változással érintett kérelmező adatait lehet megadni.
Az eljárás folyamán a kapcsolattartási mód legfeljebb egy alkalommal változtatható.

Kapcsolattartási mód váltása

Vezetéknév Utónév 

Állandó lakcím Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Értesítési cím (postai kapcsolattartás esetén kötelező)

Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kapcsolattartás új módja

A gyorsabb ügyintézés érdekében megadhat további értesítési lehetőségeket is.

Telefonszám:

Faxszám:

e-mail cím:
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Jogi személy (cég, alapítvány, stb.) adatai

Kapcsolattartási mód váltása

Székhely

Név
Működési
forma

Képviselő
neve

Képviselő
beosztása

Cégbírósági bejegyzés száma

Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Irányítószám Település

Közterület neve

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kapcsolattartás új módja

Értesítési cím (postai kapcsolattartás esetén kötelező)

Képviselő
neve

Képviselő
beosztása

A gyorsabb ügyintézés érdekében megadhat további értesítési lehetőségeket is.

Telefonszám:

Faxszám:

e-mail cím:

          

    

    

         

         

Kitöltő verzió:2.51.0  Nyomtatvány verzió:2.0  Hibás Nyomtatva: 2013.07.25 10.41.30


