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1 Kitöltése kötelező

Regisztrációs szám: Módosítás hatályba lépésének időpontja: . .
Ügyfél neve:

2 Regisztráció típusának módosítása

U/T ❍ Támogatásigénylő ❍ Nem támogatásigénylő, pénzügyi kapcsolattal ❍ Nem támogatásigénylő, pénzügyi kapcsolat nélkül

3 Ügyféltípus módosítása

❍ Cég, szervezet ❍ Egyéni vállakozó ❍ Magánszemély

4 Azonosító adatok módosítása

U/M/T Adószám: - -

U/M/T Adóazonosító jel:

U/M/T Külföldi cég azon.:

U/M/T Külföldi személy azonosítója:

U/M/T Cégjegyzék száma: - -
U/M/T Statisztikai számjel: - - -

U/M/T Egyéni vállalkozói igazolványszám: -
U/M/T Őstermelői igazolványszám:

5 Személy és egyéni vállalkozás alapadatainak módosítása

U/M/T Családi neve:

U/M/T Utóneve(i):

U/M/T Születéskori családi neve:

U/M/T Születéskori utóneve(i):

U/M/T Születési helye: helység

U/M/T Születési ideje: . . Neme: ❍ férfi ❍ nő

U/M/T Állampolgársága:

U/M/T Anyja születéskori neve:



6 Vállalkozás alapadatainak módosítása

U/M/T Vállalkozás neve:

U/M/T Utótag: Rövidnév:

U/M/T Vállalkozás kezdete: . . Megszünés dátuma: . .

7 A bejelentő cím adatainak módosítása

Székhely/Lakhely: irsz. helység

U/T/M közterület neve

közterület jellege (út, utca, tér, stb.)

hsz/hrsz. emelet,ajtó

8 A bejelentő külföldi cím adatai

Székhely/Lakhely: ország

U/T/M irsz. helység

cím

9 A bejelentő bankszámla adatainak módosítása

U/T/M Belföldi: ❍ igen ❍ nem Devizanem: EU előtag:

Bankszámlaszám: - -

10 A bejelentő elérhetőségi adatainak módosítása

Levelezési cim: Levelezési név

U/T/M irsz. helység

közterület neve

közterület jellege (út, utca, tér, stb.)

hsz/hrsz. emelet,ajtó postafiók

U/T/M Telefonszám: U/T/M Telefonszám:

U/T/M Fax:

U/T/M E-mail:

Alulírott a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXIII.törvény 3. §-a (1) bekezdés a) pontja értelmében
hozzájárulok, hogy az általam igényelt agrártámogatás(ok) jogosságának ellenőrzéséhez a támogatás igénylési, a földterületnyilvántartás és az
állatnyilvántartás adatbázisaiban szereplő adatok összekapcsolhatók, illetve az általam szolgáltatott adatok a közösségi és nemzeti támogatás(ok)
ellenőrzéséhez felhasználhatók legyenek.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. P.H.

11 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:


