
3. sz. melléklet 

SZÁLLÍTÁSI CÍMEK BEJELENTÉSE - PÓTLAP1 

(új / változás)2 

Szállítási 
címadatok Irányítószám Település Közterület neve Közterület típusa (pl.: 

út, utca, köz stb.) Házszám Épület, Emelet, Ajtó 
stb. 

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  

            

Telephely / 
Kézbesítési cím  
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Megrendelő4 

                                                           
1 További telephelyeket kérjük további szükséges számú pótlapon bejelenteni. 
2 A bejelentés típusának függvényében kérjük aláhúzni! 
3 Kérjük az aláíró nevét és beosztását nyomtatott betűvel kiírni. 
4 Kérjük cégszerű aláírással ellátni. 
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