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JELENTKEZÉSI LAP - MÁS HELYI KÖZBEVÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

Az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 58. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 

16/18., és  18/30 szám) alapján nyújtom be bejelentkezési lapom más helyi közbevételek megállapítása 

céljából 

A KÖTELEZETT ADATAI: 

 

1. A gazdasági alany neve és vezetékneve/kereskedelmi neve (jogi személyek vagy vállalkozók)  

_______________________________________________________________________ 

2. JMBG(SZSZ)/ PIB(AASZ)/MB Törzsszám (vállalatok, üzletek) . 

_______________________________________________________________________ 

3. Cím (székhely), telefon/faksz,e-mail 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Adatok az üzlethelyiségről: 

1. Cím _______________________________________________________________ 

2. Az üzlethelyiség használatának megkezdése és befejezése (dátum) _____________________ 

3. Az üzlethelyiség teljes területének nagysága (m2)__________________________________ 

4. Az ingatlan használatának megkezdése (dátum)__________________________________ 

5. Az ingatlan használatának befejezése (dátum) ________________________________ 

6. Az ingatlan azon részének területe amelyet az üzleti tevékenységek elvégzésére használ az alany 

_____ m2 

7. A használat alapja (tulajdonjog, bérlés, albérlet és más) és bizonyítása (a szerződés/határozat száma ) 

___________________________________________________________________________ 

A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  Dokumentum az ingatlan tulajdonjogáról, használati jogáról 

illetve bérlési jogáról (szerződések, 

határozatok/ingatlanlapok)  
Fénymásolat 

 

 



 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. 

Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, 

az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. Dokumentum az ingatlan tulajdonjogáról, 

használati jogáról illetve bérlési jogáról 

(szerződések, határozatok/ingatlanlapok) 
 

 

 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentkezési lapban feltüntetett 

adatok hiánytalanok és pontosak.  

 

A bejelentkezési lapot benyújtó személy 

 

A bejelentkezési lap benyújtásának helye és ideje _______________________________________________ 

 

 

 

  _____________________ 

  Aláírás 

 


