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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához adatlaphoz 

(ASP IGAZ CIM) 

 

1. Beküldő adatai 

Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint viselt név, születési 

név, anyja születési neve, születési hely, idő az adatok előtöltésre kerülnek. 

Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, 

ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény 

kézbesítésével is.  

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

A meghatalmazás típusát szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli. 

Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az 

engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki. 

 

 
Előzmény információ szabad szöveges mezőjében tudja feltüntetni egy esetleges előzmény 

dokumentum iktatószámát, vagy más olyan lényeges, szükséges előzményadatot, amely az 

üggyel összefügg. 

 

 

 

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához 

Főlap 

I. A kérelmező adatai 

A kérelmező jellegét szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli, az nem 

módosítható. 

A kérelmező megegyezik a beküldővel így adatai előtöltésre kerülnek. 

II. Kérelem tárgya 

Kérelem célja lehet címelem bejegyzése és címelem módosítása, amelyek közül a 

jelölőkör alkalmazásával tud választani. 

Bejelentés a Hatósághoz az alábbi címelemek központi címregiszterbe történő 

bejegyzéséhez/módosításához 

Ecséd Községi Önkormányzat 

3013 Ecséd, Szabadság út 139. 

Telefon: 37/558-400 

e-mail: ecsed.ph@ecsed.hu 
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Módosítani kívánt címelemek adatait szükséges megadni, illetve az ingatlan helyrajzi számát. 

A cím valódiságát a következő iratokkal lehet hitelt érdemlően igazolni: 

• Házszám megállapító határozat 

• Társasházi alapító okirat 

• Alapszabály 

• Egyéb 

A jelölőnégyzet alkalmazásával kell jelezni, hogy mely dokumentummal igazolja az ügyfél a cím 

valódiságát. A kiválasztott dokumentum másolatát csatolni kell benyújtáskor jelen kérelemhez. az 

Egyéb választása esetén megnyílik egy szabad szövegdoboz, amelyben meg kell nevezni az igazoló 

okirat fajtáját. 

A csatolmányok számánál meg kell jelölni a db számot függetlenül attól, hogy az okirat hány oldalból 

áll. 

Aláírás, meghatalmazás 

A dátum és a név az aláírásnál előtöltésre kerül, a dátum módosítható, a település 

nevét ki kell tölteni. 

Amennyiben az ügyintézéshez a Címelem módosítása kerül kiválasztásra, úgy megnyílik egy új rész, 

ahol a Módosítást követő új/befogadott címelemek adatait szükséges megadni. Egyebekben ez a 

kérelem adattartalma megegyezik a Címelem bejegyzése kérelem adattartalmával. 


