
 

 

Adatbejelentés 

az építményadóról 

hasznos alapterület szerinti adózás esetében 
 

Főlap 
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

 

 I. Adatbejelentés fajtája (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 
 Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés   Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 

Amennyiben megállapodás alapján nyújtja be adatbejelentését, kérjük, töltse ki a Megállapodás adatlapot is! 

 

 II. Adatbejelelentés benyújtásának oka (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)  

   Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  Új építmény (pl. új építés) 
  Építmény szerzése (pl. vásárlás, öröklés) 
  Vagyoni értékű jog alapítása 
  Vagyoni értékű jog megszűnése  

 Adóbevezetés 
 

   Változás bejelentése 
      Változás jellege: 

   Adóalap-megállapítás változása 
Egyéb: (pl. alapterület  

 változás, rendeltetési mód 

változása) 
 

_________________________ 

  Adókötelezettség megszűnése  
      Változás jellege: 
  ingatlan megszűnése (pl. lebontás) 
  ingatlan elidegenítése (pl. eladás) 
  vagyoni értékű jog alapítása 
  vagyoni értékű jog megszűnése  

 

 

III. Ingatlan 
1. Címe: _____________________város/község_______________________út/utca   ___________________ hsz.  _________ em./ajtó 
 

2. Helyrajzi száma: _________________________________________________________________________________________ 
 

3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma   

            lakás db                    üdülő                db                egyéb nem lakás céljára szolgáló épület   db 

             kereskedelmi egység   db      szállásépület           db 

 

IV. Adatbejelentés benyújtója   

1. Adatbejelentő minősége:                           Tulajdonos                                                   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:____________________________                              Jog jellege:                                      kezelői jog 

 vagyonkezelői jog 

3. Adatbejelentő neve (cégneve):______________________________________         haszonélvezeti jog  

4.Születéskori név:_______________________________________________________________________    használat joga 

  Vagyoni értékű jog jogosítottja 
Jog jellege:    kezelői jog 

 vagyonkezelői jog 
 haszonélvezeti jog  
 használat joga 

5. Születési helye: _________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 
 

6. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________  

7. Adóazonosító jele: Adószáma:   

8. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________ város/község 
 

______________________________________ közterület __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ajtó 

9. Levelezési címe:  _________________________________________________________________ város/község 

______________________________________ közterület __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

10. Telefonszáma:___________________________________ e-mail címe: _______________________________________________ 

11. Előző/új tulajdonos neve:____________________________________________________________________________________ 

 

 V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

 _____________________________ 

helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 

 _________________________________________ 

az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

 

                                                                                                                                A megfelelő részt „X” jellel szíveskedjék jelölni: 

1. A jelen adatbejelentést ellenjegyzem: ___________________________       Az adóhatósághoz benyújtott adatbejelentés aláírására jogosult állandó  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:                                        meghatalmazott 

__________________________________________________________         Meghatalmazott és meghatalmazását csatolta 

3. Adóazonosító száma: ______________________________________         Az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________ 

 

 


