
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1002-02 számú „Betétlap – telephelyek, fióktelepek, 

termelőegységek, szervezetek alszerveinek bejelentésére” elnevezésű nyomtatványhoz 

 

 

A G1002-02 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja: 

A nyomtatvány segítségével telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, szervezetek 

alszerveinek elnevezését és címét jelentheti be. Ugyancsak ezt a nyomtatványt használhatja, 

annak bejelentésére, ha a gazdálkodási egysége, egységei megszűntek. 

 

Fontos tudnivalók: 

- Egy nyomtatványon legfeljebb 3 telephely, fióktelep, termelőegység vagy alszerv 

bejelentésére van lehetőség, amennyiben többet szeretne bejelenteni, úgy ezt 

további G1002-02 nyomtatványo(ko)n teheti meg,  

- Amennyiben ugyanazon adat tekintetében a megszűnés vagy adatmódosítás mellett 

új tartalmat is be szeretne jelenteni, úgy ezt további G1002-02 nyomtatvány 

kitöltésével teheti meg. 

- A G1002-02 jelű nyomtatvány, 

o természetes személyek esetén a G1010-02 jelű, „Nyilvántartásba vétel 

iránti kérelem természetes személyek számára”, vagy a G1011-01 jelű, 

„Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem tervmészetes 

személyek számára”  

o nem természetes személyek esetén a G1020-02 jelű, „Nyilvántartásba vétel 

iránti kérelem nem természetes személyek számára”, vagy a G1021-01 jelű, 

„Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes 

személyek számára” elnevezésű  

nyomtatványokkal együtt érvényes.  

- Amennyiben a G1002-02 jelű nyomtatványon bejelentett adataiban változás 

történik, kérjük, a nyomtatványon töltse ki az Ügyfél neve, Ügyfél-azonosító 

adatmezőket, majd a megváltozott vagy új adatot adja meg az arra vonatkozó 

adatmezőben. Mivel a nyomtatvány betétlapként funkcionál, azt mindig főlappal 

együtt nyújtsa be, amelyen tüntesse fel ügyfél-azonosítóját és lássa el aláírásával.  

 

Adatközlés 

 
(1)-(2)-(3) Típusa 

 

Kitöltése kötelező. 

Egy nyomtatványon egyszerre három telephely, fióktelep, termelőegység vagy alszerv adható 

meg. 

Jelölje „X” jellel a bejelentendő típust:  

- Telephely;  

- Fióktelep;  

- Termelőegység;  

- Szervezet alszerve 

Elnevezése: telephely, fióktelep, termelőegység, szervezet alszervének neve (például: Csepeli 

fiók) 

Címe: telephely, fióktelep, termelőegység, szervezet alszervének címe: 

- Irányítószám: belföldi lakóhely postai irányítószáma. 

- Helység: belföldi lakóhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helység neve. 

- Közterület neve: belföldi lakóhely közterületének teljes neve (utca, út, tér stb. neve). 



- Közterület jellege: belföldi lakóhely közterületének jellege (utca, út, tér stb.) rövidítés 

nélkül. 

- Házszám, helyrajzi szám: belföldi lakóhely házszáma, illetve helyrajzi száma. 

- Emelet/Ajtó: belföldi lakóhely emelet száma és ajtó száma. 

Ha a belföldi címe helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a Közterület 

neve és a Közterület jellege rovatokat. 

 

Amennyiben a nyomtatványon bejelentett fenti elérhetőségi adatai közül valamelyik 

megszűnt, úgy kérjük, töltse ki a megszűnt adatot tartalmazó adatmezőt a megszüntetni 

kívánt adattal, és tegyen „X” jelet abba, az adatblokk alsó részén található számozott 

négyzetbe, amely sorszámú adatmezőt kitöltötte a megszűnt elérhetőségi adat 

bejelentéséhez, jelezve ezzel, hogy az adott címen a továbbiakban nem érhető el. 

 

Kitöltési dátum és aláírás 

Kitöltése kötelező. 

A kérelemben leírtakkal egyetértés esetén a Helység, Dátum, Képviseletre jogosult neve 

nyomtatott betűvel rovatokat ki kell tölteni, valamint a nyomtatványt az Aláírása rovatban a 

képviseletre jogosultnak feltétlenül alá kell írni. 

 


