Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

A - Beküldő adatai
Törvényszék:

Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.

Ügyszám:

Végzés száma:

. P k .

Beküldő adatai:
Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül.
Előtag
Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország
Születési település
Születési ideje

Családi név

Első utónév

További utónevek

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

B - Kérelmező adatai
Törvényszék:
Kérelmező adatai
A kérelmező
Természetes Előtag
személy:
Viselt név

Családi név

További utónevek

Első utónév

Jogi személy neve
Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Telefon

Ajtó

Hrsz.

Fax

E-mail cím
Hivatkozási szám

Kérelmező képviselője

A kérelmező képviselője
Előtag

Egyéb szöveg
Családi név

További utónevek

Első utónév

Képviselő név
Képviselő szervezet
Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám
Telefon
E-mail cím
Hivatkozási szám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Fax

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

C1 - Alapítvány adatai
Törvényszék:
Az alapítvány adatai
Típusa
Neve
Idegen nyelvű
elnevezése
Rövidített neve

Székhelye
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Az alapító okirat kelte

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Határozott időre létrehozott
alapítvány esetén a határozott
idő lejáratának napja

Alapítvány
vagyonfelhasználási
módja

A felhasználható
vagyon mértéke

Alapítványhoz való
csatlakozás lehetősége

Az alapítványnál

Jelölje, ha az új alapítvány egyesülés vagy szétválás útján jött létre!
Egyesülés ill. szétválás módja:

Kérem, hogy a bíróság az alapítvány számára az adószám ill. statisztikai számjel megállapítása
iránti kérelmet továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére!

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

C2 - Alapítvány bankszámlával kapcsolatos adatai
Törvényszék:

Az alapítvány bankszámlaszámával kapcsolatos adatai:
Számlavezető pénzintézet neve
Számlavezető pénzintézet székhelye
Ország
Irányítószám

Község, város
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám
Számlaszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
D1 - Az alapítvány célja I.

Törvényszék:

Az alapítvány célja (céljai)

PK-102

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
D2 - Az alapítvány célja II.

Törvényszék:

Az alapítvány elsődleges célja szerinti besorolása
Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti
tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme,
népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
Vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)
Sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)
Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági
és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
Oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
Kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
Egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)
Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása,
önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés
megelőzés, zöldfelület védelem)
Településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és
közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása,
idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)
Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)
Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság,
bűnözők társadalmi rehabilitációja)
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás,
sportszakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)
Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon
átnyúló együttműködés)
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói
érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)
Politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)
Egyéb tevékenység:

PK-102

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti elektronikus kérelem

PK-102

E - Alapítvány képviselője
Törvényszék:
Az alapítvány képviselője
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország neve
Születési település neve
Adóazonosító jele

Születési ideje

8

Az alapítványban betöltött tisztsége
Lakcím
Ország
Irányítószám

Község, város
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviseleti jog terjedelme
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Egyéb ügycsoport szöveges leírása
Képviselő megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja
Együttes képviseleti jog esetén:
a képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

F - Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység
Törvényszék:

Az alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége adatai
Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Ügyintéző és képviseleti szerv neve

Kérem, hogy a bíróság az alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége számára az adószám
ill. statisztikai számjel megállapítása iránti kérelmet továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére !
Ügyeljen arra, hogy minden adószámot kérő szervezeti egységnek töltsön ki N2a, N2b és N2c lapokat!
Az N2a lap "A jogi személy szervezeti egység neve" mezőbe beírva a nevet, az az N2b és N2c lapokra átmásolódik.
Ha egynél több szervezeti egység számára kér adószámot, akkor az N2a, N2b és N2c lapokat először létre kell hozni,
majd az N2a lapra be kell írni a nevet.
Ügyeljen arra, hogy a G lapon megadja mindazon képviselők adóazonosító jelét,
akik olyan jogi személy szervezeti egységet képviselnek, mely számára adószámot kér.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

G - Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység képviselője
Törvényszék:
Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység képviselője
Melyik szervezeti egységet képviseli
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország
Születési település
Adóazonosító jele

Születési ideje

8

Lakcím
Ország
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Szervezeti egységben betöltött tisztsége
Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviseleti jog terjedelme
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Hivatkozási szám

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

H - Kurátor adatai
Törvényszék:

Kurátor

Természetes személy kurátor
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Neve
Anyja neve
Jogi személy kurátor neve

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

I - Kuratórium tagjai
Törvényszék:

Kuratórium tagja
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Neve
Anyja neve
Lakcím
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

J - Egyesülésben ill. szétválásban érintett
további szervezetek adatai
Törvényszék:

Az egyesülésben ill. szétválásban érintett további szervezetek

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám
Nyilvántartási szám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

M1 - Mellékletek
Törvényszék:
Csatolt mellékletek
PK-102-01 Alapító okirat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-02 Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-03 Az alapítvány kurátorának, ill. a kuratórium tagjainak tagság
elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó,
az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata

Melléklet csatolva:

PK-102-04 Igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre
bocsátásáról

Melléklet csatolva:

PK-102-05 Képviseleti jog igazolása

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-102-06 A jogi személy alapító jogi személyiségét igazoló okirat és a
szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-07 A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működését
igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát
igazoló okirat (pl. cégkivonat)

Melléklet csatolva:

PK-102-08 Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-102-09 A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-10 Névviseléshez adott - jogszabályban előírt - engedély

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-11 A magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban foglaltak szerint
arra jogosult által készített - idegennyelvű fordítása

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-102-12 A felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására
és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó
nyilatkozata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

M2 - Mellékletek
Törvényszék:
Csatolt mellékletek
PK-102-13 Szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén
igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített
vagyon rendelkezésre bocsátásáról

Melléklet csatolva:

PK-102-14 Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés
elfogadására vonatkozó nyilatkozata

Melléklet csatolva:

PK-102-15 Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését
igazoló okirat

Melléklet csatolva:

PK-102-16 A külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését
igazoló okirat, nyilatkozat

Melléklet csatolva:

PK-102-17 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

K - Kérelem
Törvényszék:

Kérem a bíróságot, hogy az alapítványt - a kérelemnek megfelelően - szíveskedjen nyilvántartásba venni!
A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt alapító okirat mintaokirat alapján készült.
Kérem a bíróságot, hogy a bejegyzés során az egyszerűsített nyilvántartásba vételi szabályokat alkalmazza!

(Település)

Keltezés (aláírás helye, ideje):

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

Aláírás:

A tanú aláírása:
A tanú neve:

A tanú címe:

A tanú aláírása:

A tanú neve:

A tanú címe:

(Dátum)

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N1a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

a) Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa-törvény
- 5. §-a szerint: az Áfa-törvény szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1]
- 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2]
b) Az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja
- Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
alkalmazzuk.

(G)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa-törvény XVI/2.
alfejezetének rendelkezéseit.

(H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
alkalmazzuk.

(I)

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény
217. §-a alapján állapítjuk meg.

(J)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
szabályok szerint állapítjuk meg.

(K)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

(L)

- Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló
pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

(U)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük.

(M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
tevékenységünket adókötelessé tesszük.

(R)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
tételt választjuk.

(S)

- A lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(T)

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
értékesítése tevékenységükre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
adókötelessé tételt választjuk

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N1b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:
- Kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)

- Alanyi adómentességet választunk.

(2)

- Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
adómentességet választunk.

(5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2)
az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük( jelölje 1-es vagy 2-es kódddal):
Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Portugália

Szlovénia

Belgium

Észtország

Írország

Málta

Románia

Horvátország

Bulgária

Finnország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ciprus

Franciaország

Lettország

Németország

Svédország

Csehország

Görögország

Litvánia

Olaszország

Szlovákia

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:
- Az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján
(kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal).

(1)

- Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).

(2)

- Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz
értékesítése miatt).

(4)

- Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző
adóalany közösségi termékértékesítése).

(5)

- Az Art. 22. § (5) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más
tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

(8)

- Az Art. 22. § (6) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más
tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg,
de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet
választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású
áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

(7)

f) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
- Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk.
Ezúton kijelentjük, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei esetünkben fennállnak.
g) Bejelentés az Art. 22. § (1) bek. g) vagy j) pontja alapján (X-szel jelölhető)
- Az Áfa-törvény 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el.
- Az Áfa-törvény 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőként járunk el.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N1c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

A szervezet főtevékenységi köre:

1

Ellenőrizze, hogy az útmutató szerint adta-e meg a szervezet főtevékenyégi körét.
Ha a főtevékenységi kör nem megfelelő, az az adószám megállapításának megtagadásával járhat a NAV részéről.

A szervezet ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:

1

1 A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

Szervezet gazdálkodási formája GFO kódja:

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N2a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve

a) Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa-törvény
- 5. §-a szerint: az Áfa-törvény szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1]
- 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2]
b) Az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja
- Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
alkalmazzuk.

(G)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa-törvény XVI/2.
alfejezetének rendelkezéseit.

(H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
alkalmazzuk.

(I)

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény
217. §-a alapján állapítjuk meg.

(J)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
szabályok szerint állapítjuk meg.

(K)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

(L)

- Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló
pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

(U)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük.

(M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
tevékenységünket adókötelessé tesszük.

(R)

- Az áfa-fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
tételt választjuk.

(S)

- A lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(T)

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
értékesítése tevékenységükre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
adókötelessé tételt választjuk

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N2b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:
- Kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)

- Alanyi adómentességet választunk.

(2)

- Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
adómentességet választunk.

(5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2)
az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük( jelölje 1-es vagy 2-es kódddal):
Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Portugália

Szlovénia

Belgium

Észtország

Írország

Málta

Románia

Horvátország

Bulgária

Finnország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ciprus

Franciaország

Lettország

Németország

Svédország

Csehország

Görögország

Litvánia

Olaszország

Szlovákia

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:
- Az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján
(kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal).

(1)

- Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).

(2)

- Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz
értékesítése miatt).

(4)

- Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző
adóalany közösségi termékértékesítése).

(5)

- Az Art. 22. § (5) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más
tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

(8)

- Az Art. 22. § (6) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más
tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg,
de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet
választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású
áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

(7)

f) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
- Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk.
Ezúton kijelentjük, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei esetünkben fennállnak.
g) Bejelentés az Art. 22. § (1) bek. g) vagy j) pontja alapján (X-szel jelölhető)
- Az Áfa-törvény 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el.
- Az Áfa-törvény 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőként járunk el.

Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-102

N2c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve
Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

A jogi személy szervezeti egység főtevékenységi köre:

1

Ellenőrizze, hogy az útmutató szerint adta-e meg a jogi személy szervezeti egység főtevékenyégi körét.
Ha a főtevékenységi kör nem megfelelő, az az adószám megállapításának megtagadásával járhat a NAV részéről.

A jogi személy szervezeti egység ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:

1 A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

A jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája GFO kódja:

1

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-01 - Alapítvány adatai
1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:
1.1. név
1.2. lakóhely/székhely
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon

1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:
1.1. név
1.2. lakóhely/székhely
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon

1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:
1.1. név
1.2. lakóhely/székhely
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-02 - Alapítvány adatai

2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:
2.1. alapítvány neve
2.2. alapítvány székhelye
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

2.3. alapítvány célja: AO-02-1 lap
2.4. az alapítvány tevékenysége: AO-02-2 lap
2.6. Az alapítvány határozatlan időre jött létre

3. Az alapító okirat - alapítók döntése szerint - választható rendelkezései az
általános rendelkezések körében:
3.1. alapítvány rövidített neve
3.2. alapítvány idegen nyelvű elnevezése

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-02-1 - Alapítvány adatai

2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:
2.3. alapítvány célja

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-02-2 - Alapítvány adatai

2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:
2.4. az alapítvány tevékenysége

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-03 - Alapítvány adatai

4. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan:
4.1. az ügyvezető szerv megnevezése kuratórium
4.2. az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve
4.3. a kuratórium feladatai különösen
4.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4.3.2. az éves költségvetés elfogadása
4.3.3. döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról
4.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról
4.4.2. kuratóriumi tagok
4.4.1. elnök
4.4.1.1 neve
4.4.1.2. lakóhely/székhely
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Emelet

Ajtó

Hrsz.

4.4.1.3. anyja születési neve
4.4.2. kuratóriumi tag
4.4.2.1 neve
4.4.2.2. lakóhely/székhely
Irányítószám
Község, város
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

4.4.2.3. anyja születési neve
4.4.3. kuratóriumi tag
4.4.3.1 neve
4.4.3.2. lakóhely/székhely
Irányítószám

Közterület neve
Közterület típusa
Házszám

Lépcsőház

4.4.3.3. anyja születési neve

Alapítvány alapító okirat
PK-102
AO-04 - Alapítvány adatai

4.5. a kuratórium tagjainak tisztségének időtartalma - az alapítók döntése szerint
4.6. a kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése
4.6.1. - lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével
4.6.2. - határozott időre szóló kijelölés esetén - a határozott idő lejártával,
az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével
4.6.3. - határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének
kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan kijelölt tag
tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól
4.6.4. - törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén
4.6.5. - visszahívással
4.7. a kuratórium tagjainak díjazása tekintetében

5. Az alapító okirat kötelező rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje
tekintetében:
5.1. a kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz
5.2. a kuratórium évente legalább egyszer ülésezik
5.3. kötelező összehívás
5.3.1. bármely kuratóriumi tag kéri
5.4. üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni
5.5. döntéseit határozati formában hozza meg
5.6. határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza
5.7. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó
jegyzőkönyveket kell őrizni

7. Az alapító okirat kötelező rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan:
7.1. a kuratórium elnökének feladatai
7.1.1. a kuratórium ülésének összehívása
7.1.2. képviseli az alapítványt
7.1.4. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés
hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban
7.1.5. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
7.1.8. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket
7.2. a kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen
személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti

Alapítvány alapító okirat
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AO-05 - Alapítvány adatai
8. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány vagyonával,
gazdálkodásával kapcsolatosan
8.1. az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie
8.2. rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint
8.3. az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel
8.4. az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel
gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet
8.5. alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke - az alapítók döntése szerint

8.6. az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden
vagyon felhasználható
8.7. az alapítóknak meg kell határozniuk a vagyonfelhasználás módját
8.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre
8.7.2. Pályázat eljárás útján
8.7.3.egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyonfelhasználási szabályzat szerint

9. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében
9.1. az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli

10. Az alapító okirat választható rendelkezése - az alapítók döntése szerint - az
alapítvány megszűnése esetére
10.1. A hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon
illeti

11. Az alapító okirat egyéb kötelező rendelkezése
11.1. az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot
hozhat
11.2.nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott
kizáró ok áll fenn
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AO-06 - Alapítvány adatai

12. Az alapító okirat - alapítók választása szerint - kötelező rendelkezése
12.1. nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki
12.1.1. az alapító hozzátartozója
12.1.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi
személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy
12.1.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll
12.2. a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell
hagyni az alapítót, és azt a személyt, aki
12.2.1. az alapító hozzátartozója
12.2.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi
személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy
12.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll

13. Az alapító okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése
13.1. az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

14. Egyéb kötelező adattartalmak
14.1. az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye
14.1.2. ideje
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve
14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye
14.4. az alapító okirat aláírásának ideje
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AO-07 - Alapítvány adatai

14. Egyéb kötelező adattartalmak
14.1. az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye
14.1.2. ideje
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve
14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye
14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

14. Egyéb kötelező adattartalmak
14.1. az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye
14.1.2. ideje
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve
14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye
14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

14. Egyéb kötelező adattartalmak
14.1. az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye
14.1.2. ideje
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve
14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye
14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

Alapítvány alapító okirat
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Jegyzőkönyv
1.A szerv neve
2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap):
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Taggyűlés esetén ezt a pontot nem kell
kitölteni, helyette a készült jelenléti ívet kell csatolni!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Jegyzőkönyv

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag taggyűlés esetében)
két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve:
Jegyzőkönyvvezető neve:
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (taggyűlés esetén):

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve:

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy az ülés/taggyűlés
6. Napirend
Napirendi pontok:

Alapítvány alapító okirat
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Jegyzőkönyv
6. Napirend
Napirendi pontok:

Alapítvány alapító okirat
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Jegyzőkönyv
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.
7.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi
pontok ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014.
(III.15.) számú határozat), a határozathozatal módja (nyilvános vagy titkos), a szavazás
eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének
megállapítása), a határozat pontos szövege]

7. Határozathozatal az egyes napirendi pontra nézve külön-külön
7.1. napirendi pont:
7.2. elhangzottak lényege

7.3. Határozat száma (pl.: 12/2014 (III.8.) sz. határozat
7.4. Határozathozatal módja
7.5. Szavazás eredménye
Leadott szavazatok száma:
Tartozkodó szavazat
Ellenszavazat
Igen szavazatok száma
A szavazás eredménye
7.6. Határozat szövege
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Kelt:
Aláírások:

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő tag (taggyűlés esetén)

jegyzőkönyv hitelesítő tag (taggyűlés esetén)

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

Város

Város

Közterület, házszám

Közterület, házszám

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:

Alapítvány alapító okirat
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Névhasználat engedélyezése
1. A névhasználatot engedélyező személy neve
lakóhelye / székhelye:
anyja születési neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma:

2.A névhasználat engedélyezésének jogcíme, melyen a hozzájárulás alapul:

3.Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a
nevű szervezet a

kifejezést elnevezésében

használja.

Kelt:

aláírás

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

Város

Város

Közterület, házszám

Közterület, házszám

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:

Alapítvány alapító okirat
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Alapítvány Tisztségelfogadó nyilatkozat
1.A tisztséget elfogadó személy adatai
Neve:
lakóhelye:
anyja neve:

2. Alulírott kijelentem, hogy a
nevű szervezetben betöltendő

tisztséget elfogadom

és akként nyilatkozom, hogy a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-ában megfogalmazott
követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi
körülmények velem szemben nem állnak fenn.
Kijelentem, hogy megfelelek a Ptk. 3:397.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, mert nem vagyok
az alapítvány kedvezményezettje és annak hozzátartozója.

a. Kijelentem a Ptk. 3:397. § (4) bekezdése alapján, hogy nem vagyok az alapítvány alapítója
és az alapítvány alapítójával hozzátartozói viszonyban sem állok.
b. Kijelentem a Ptk. 3:397. § (4) bekezdése alapján, hogy az alapítvány alapítója vagyok.
c. Kijelentem a Ptk. 3:397.§ (4) bekezdése alapján, hogy az alapítvány alapítójának
hozzátartozója vagyok.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kelt:

aláírás

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

Város

Város

Közterület, házszám

Közterület, házszám

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat
1.A székhelyhasználatot engedélyező személy
Neve:
lakóhelye:
anyja születési neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma:

2.Az ingatlan adatai
cím:
helyrajzi szám:
a székhelyhasználatot engedélyező személy tulajdoni hányada:
3.A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím

4.A székhelyhasználat jogcímének megnevezése

5.Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a
nevű szervezet az ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.
6.Amennyiben a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás szükséges
adja meg az alábbi adatokat, egyebekben a 6.pontot ne töltse ki:
a hozzájárulás jogcíme:
a hozzájáruló személy neve:
lakóhelye / székhelye:
anyja neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma:

Kelt:

aláírás

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

Város

Város

Közterület, házszám

Közterület, házszám

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:

