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Névváltozás-bejelentő 
közigazgatási ügyfelek részére
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Jelen nyomtatvány a névváltozás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentum, 
vagy nyilatkozattételre jogosult nyilatkozat melléklete.

A névváltozás tényét igazoló dokumentumnak kötelezően tartalmaznia kell:

 - az intézmény korábbi és új megnevezését,
 - a névváltozás hatályba lépésének dátumát.

Kérjük, hogy minden mezőt töltsön ki.

1. Felhasználó adatai

korábbi megnevezés

korábbi adószám (amennyiben változott)

új megnevezés

 
aktuális adószám

Székhely: 

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve  közterület típusa házszám, emelet, ajtó

Bankszámlaszám

 
e-mail cím  telefonszám

Levelezési cím:

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve  közterület típusa házszám, emelet, ajtó

Postafiókcím esetén:
  

ir.szám település neve postafiók száma

2. Névváltozás dátuma

  
év hó nap

1 Ha nem egyezik meg a Szerződő fél adataival.
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kelt év hó nap

bejelentő aláírása
P.H.

3. A névváltozás kapcsán érintett Felhasználási hely(ek) adatai1

Felhasználó 
azonosító /  
Partnerszám2

Felhasználási hely címe 
(irányítószám, település neve, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó)

Mérési pont (POD) azonosító3 Mérő gyártási 
száma

Mérőállás4 Becsült 
átvezetés5

1 Kérjük, minden mezőt töltsön ki a Felhasználási hely(ek)re vonatkozó sor(ok)ban. 
Több felhasználási hely esetén jelen táblázat oszlopaival megegyező, saját készítésű táblázat is megfelelő.

2 Adott Felhasználási hely számláján megtalálható 10 jegyű azonosító.
3 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája második oldalán a bal felső sarokban van feltüntetve.
4 A jogutódlás dátumának napján leolvasott mérőállás. 
5 Ha az átvezetést becsült mérőállással igényli, kérjük, X jelöléssel soronként jelezze.
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