
 Érvényes: 2022. január 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/4/2022. 

TAPOLCAI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164 
E-mail: adocsoport@tapolca.hu 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    
Azonosító száma:     __________________ 

Tapolca Gyulakeszi Raposka      átvevő aláírása 
  

ADATBEJELENTÉS 
építményadóról 

FŐLAP 
 

  

I. Az adatbejelentés fajtája 
 Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés  Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 

  

II. Adókötelezettségre okot adó körülmény 
 Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új építmény (pl. új építés) 
  építmény szerzése (pl. vásárlás, öröklés) 
  vagyoni értékű jog alapítása 
  vagyoni értékű jog megszűnése  

 adóbevezetés 
  egyéb: __________________________ 
 

 
 

 Változás bejelentése 
 Változás jellege: 

 adóalap változás 

 megállapodás változása 

 tulajdonosi adatváltozás 

  egyéb: ________________ 
 

 Adókötelezettség megszűnése  
 Változás jellege: 

  építmény megszűnése (pl. lebontás) 
  építmény elidegenítése (pl. eladás) 
  vagyoni értékű jog alapítása 
  vagyoni értékű jog megszűnése  

 adózó elhalálozása 
  egyéb: ______________________ 

 

III. Adókötelezettségre okot adó körülmény időpontja  év  hó  nap 

 IV. Építmény címe   Tapolca   Gyulakeszi   Raposka 

 1. Címe:         ___________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 2. Helyrajzi száma:  

 3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma összesen:  db 
 

  Ebből a lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok száma:              db 

  Ebből a kereskedelmi egységről (szállásépületről), az egyéb nem lakás 

 céljára szolgáló építményről szóló „B” jelű betétlapok száma:              db  

 V. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga, tulajdoni (jogosultsági) hányada 
 Tulajdonos 

 

 Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege:   kezelői jog   vagyonkezelői jog   haszonélvezeti jog   használat joga

 
  

 VI. Az adatbejelentő adatai 
 1. Adatbejelentő neve:  ________________________________________________________________________  

2. Születési neve:   ________________________________________________________________________  

3. Születési helye:  ______________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

4. Anyja születési családi és utóneve:  ______________________________________________________________  

5. Adóazonosító jele:  Adószáma: - -  

6. Statisztikai számjele: - - -  



7. Pénzintézeti számlaszáma:     - -

 

8. Illetősége:               belföldi      külföldi: _______________________________(ország) 

9. Székhelye, lakóhelye: _____________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

10. Levelezési címe:   _____________________________________________________________________ város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

11. Adatbejelentést kitöltő adatai: 
   Neve: ________________________ Telefonszáma: ___________________ E-mail címe: ____________________ 

 VII. Előző/következő tulajdonos adatai 

1. Neve: ________________________________________________________________________________________ 

2. Címe:  ___________________________________________________________________ város/község 

_______________________________ közterület _____________ közterület jelleg __ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 VIII. Nyilatkozat elektronikus ügyintézés választásához 
 A természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban 
lehetőséget biztosít számukra is. Az online ügyintézéshez a felhasználónak  rendelkeznie  kell  elektronikus 
azonosításra  alkalmas  azonosítóval  (ügyfélkapus  regisztrációval)  értesítési  tárhellyel,  valamint  nem lehet  tiltott  
az  Elektronikus  ügyintézésre  vonatkozó  alap  rendelkezése  a Rendelkezési  Nyilvántartásban  
(https://rendelkezes.gov.hu/). 

Elektronikus ügyintézést választom, ebben az esetben az önkormányzati hatóság minden küldeménye 
ügyfélkapura érkezik. 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

___________________ 

helység év hó nap 
____________________________________________________________ 

az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

Jelölje X-el:   Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult 
állandó meghatalmazott  

 Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

 Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 



„A” jelű BETÉTLAP lakásról, üdülőről 
 

  

I. Építmény címe    Tapolca Gyulakeszi Raposka 

1. Címe:            __________________________________________________________________________város/község 

___________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

2. Helyrajzi száma:  
 
II. Az építmény fajtája 

  Egylakásos lakóépületben lévő 
    lakás 

Ennek jellege: 
 családi ház, 
 sorház,  
 láncház, 
 kastély, villa, udvarház,  
 egyéb: ___________________ 

Többlakásos lakóépületben vagy 
   egyéb épületben lévő lakás 

Ennek jellege: 
 társasházi lakás, 
 lakásszövetkezeti lakás, 
 egyéb: ____________________ 

 Üdülő 
Ennek jellege: 

 üdülő,
 hétvégi ház, 
 apartman, 
 nyaraló, 
 csónakház, 
 egyéb: _____________________ 

 III. Az építményadó alapja 
 Az építmény hasznos alapterülete: m2 
 
IV. Törvényi mentesség 

 Szükséglakás [a Htv. 13. § a) pontja szerint] 

 V. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről 
 Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

Építési vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedésének, ill. véglegessé válásának napja:  év  hó  nap 

VI. Nyilatkozat az önkormányzati adómentesség, adókedvezmény igénybevételéről 
 1. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adómentességet igénybe kívánom venni ________________________________ jogcímen. 
 2. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adókedvezményt igénybe kívánom venni _______________________________ jogcímen. 

  VII. Több adómérték esetén az adó megállapításához szükséges, tények adatok: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 VIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

____________________ 
helység év hó nap 

_____________________________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 
  



„B” jelű BETÉTLAP 
kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 

  

I. Építmény címe    Tapolca Gyulakeszi Raposka 

1. Címe:           __________________________________________________________________________város/község 

___________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

2. Helyrajzi száma:  
 
II. Építmény fajtája 

  Kereskedelmi egység (szállásépület nélkül) 
Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  
áruház, üzletház, 

 csárda, bisztró, borozó, söröző,  
büfé, cukrászda, kávézó, étterem, 

 iroda, műterem, 
 rendelő, kórház, szanatórium,  

gyógyszertár, 
 egyéb: ___________________ 

Szállásépület 
Ennek jellege: 

 szálloda, 
 hotel, 
 panzió, 
 fogadó, 
 motel, 
 szálló, 
 vendégház, 
 hostel, 
 egyéb: _________ 

 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 
Ennek jellege: 

 üzem, üzemcsarnok, gyár,
 műhely, szerviz, 
 garázs, gépjárműtároló, 
 raktár, 
 üvegház, 
 pince,
 présház,
 hűtőház, 
 gazdasági épület, 
 egyéb: ________________ 

 III. Az építményadó alapja 
 Az építmény hasznos alapterülete: m2  
 
IV. Törvényi mentesség 

 Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára 

szolgáló helyiség [a Htv. 13. § b) pontja szerint], hasznos alapterülete: m2 

 Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, 

növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény a [Htv. 13. § h) pontja szerint]. 

 V. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről 
 Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

Építési vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedésének, ill. véglegessé válásának napja:  év  hó  nap 

 VI. Nyilatkozat az önkormányzati adómentesség, adókedvezmény igénybevételéről  
  1. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adómentességet igénybe kívánom venni________________________________ jogcímen. 

 2. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adókedvezményt igénybe kívánom venni_______________________________ jogcímen. 

 VII. Több adómérték esetén az adó megállapításához szükséges, tények adatok 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

____________________ 
helység év hó nap 

________________________________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 


	█ 1. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adómentességet igénybe kívánom venni________________________________ jogcímen.
	█ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
	█ 2. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adókedvezményt igénybe kívánom venni _______________________________ jogcímen.
	█ 1. Nyilatkozom, hogy az Ör.-i adómentességet igénybe kívánom venni ________________________________ jogcímen.
	█ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
	Építési vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedésének, ill. véglegessé válásának napja:█ █ █ █ év █ █ hó █ █ nap
	Építési vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedésének, ill. véglegessé válásának napja:█ █ █ █ év █ █ hó █ █ nap

