
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
JEGYZŐ 

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9. 
Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044 

 

 

11. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez 
 

BEJELENTÉS 
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett 

adatokban történt változásról 
 
 
1. A magánfőző (több tulajdonos esetén a 4. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 
 
    Neve:  __________________________________________________________________ 

    Születési helye:  _____________________________   ideje:   __ __ __ __   __ __   __ __ 

    Anyja születési családi és utóneve:   ___________________________________________ 

    Adóazonosító jele:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    Lakóhely:   ____________________________________________________________________ 

    Levelezési cím:   ________________________________________________________________ 

    Telefonszáma:  _____________________, e-mail címe:  ________________________________ 

    Tulajdoni hányad:  _______________  

 
 
2. Desztilláló berendezés 
 
Tulajdonszerzésének ideje:  __ __ __ __    __ __    __ __ 

Tulajdonszerzés jogcíme: __________________________ 

Űrtartalma: ______________ liter 

 
Tárolásának használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő 

gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona): 

_______________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma:  _______________________ 

 
 
3. Változás-bejelentés esetén kitöltendő adatok: 
  
   3.1. A bejelentett adatokban történt változással érintett pontok felsorolása: 
 

a)  a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszűnése 

b) a desztillálóberendezés tulajdoni hányadában történő változás 

c) a desztillálóberendezés tárolási helyének változása 

d) egyéb: _____________________________________ 

 
   3.2.  Változás időpontja:  __ __ __ __    __ __    __ __ 
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4. Tulajdonostárs(ak): 
 
1. 
    Neve:  __________________________________________________________________ 

    Születési helye:  _____________________________   ideje:   __ __ __ __   __ __   __ __ 

    Anyja születési családi és utóneve:   ___________________________________________ 

    Adóazonosító jele:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    Lakóhely:   ____________________________________________________________________ 

    Levelezési cím:   ________________________________________________________________ 

    Telefonszáma:  _____________________, e-mail címe:  ________________________________ 

    Tulajdoni hányad:  _______________  

 
2. 
    Neve:  __________________________________________________________________ 

    Születési helye:  _____________________________   ideje:   __ __ __ __   __ __   __ __ 

    Anyja születési családi és utóneve:   ___________________________________________ 

    Adóazonosító jele:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    Lakóhely:   ____________________________________________________________________ 

    Levelezési cím:   ________________________________________________________________ 

    Telefonszáma:  _____________________, e-mail címe:  ________________________________ 

    Tulajdoni hányad:  _______________  

 
3. 
    Neve:  __________________________________________________________________ 

    Születési helye:  _____________________________   ideje:   __ __ __ __   __ __   __ __ 

    Anyja születési családi és utóneve:   ___________________________________________ 

    Adóazonosító jele:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    Lakóhely:   ____________________________________________________________________ 

    Levelezési cím:   ________________________________________________________________ 

    Telefonszáma:  _____________________, e-mail címe:  ________________________________ 

    Tulajdoni hányad:  _______________  

 
 
 
Kelt: ______________________ ,  __ __ __ __    __ __    __ __    ___________________________ 
                   bejelentő aláírása 


