
 

 
 

Ürömi Polgármesteri Hivatal Adóiroda  
Üröm, Iskola u. 10.   
Tel.: 06-26-350-054/105; 110.   
E-mail: jegyzo@urom.hu 

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!  

Benyújtás, postára adás napja: ...…………………. 

Átvevő aláírása: ……………………………..…………. 

Azonosító szám: …………………………………………. 

 

ADATBEJELENTÉS  

az épület, épületrész utáni építményadóról 

FŐLAP 
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti települési önkormányzati adóhatóságnak.  

 (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 
 

 

I. Adatbejelentés fajtája (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 
 

1.  Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés    2.  Megállapodás* alapján benyújtott adatbejelentés 

  * A „Megállapodást” külön lapon csatolni szükséges („MEGÁLLAPODÁS” űrlap) 

II. Adatbejelentő adatai  
 

1. Viselt név: 

1.1. Családi név: _________________________________, 1.2. Utónév:_____________________________, 

1.3. Utónév: _________________________________, 1.4. Utónév: _____________________________. 

2. Születési név:  

2.1. Családi név: _________________________________, 2.2. Utónév: _____________________________, 

2.3. Utónév: _________________________________, 2.4. Utónév: _____________________________. 

3. Anyja születési neve: 

3.1.       Családi név: _________________________________, 3.2. Utónév: _____________________________, 

3.3. Utónév: _________________________________, 3.4. Utónév: _____________________________. 

4. Születési hely: _____________________________________________________________________város/község 

5. Születési idő:  év  hó  nap 

6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _________________________________________________________ 

7. Adóazonosító jel:  

8. Adószám: - -  

9. Statisztikai számjel: - - -  

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: - -  

11. Bankszámlaszáma:                                                       

12. Lakóhely, székhely:  _________________________________________________________város/község 
 

   ___________________________________ közterület _____ közterület jelleg _____hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

13. Levelezési cím:  ____________________________________________________________ város/község 

   ___________________________________ közterület _____ közterület jelleg _____hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

14. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 

   ______________________________________________________________________________________________ 

15. Telefonszám:___________________ , 15. elektronikus levelezési cím: ___________________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 

 1. Az adatbejelentő tulajdonos: , a tulajdoni hányada: _______/_______. 

 2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: , a jogosultsági hányada: _______/_______. 

 2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:  

 2.2. Kezelői jog Vagyonkezelői jog Haszonélvezeti jog Használat joga

 

 

IV. Az építmény címe 

   

1. Cím: ___________________________________________________________________ város/község 

__________________________ közterület __________ közterület jelleg ____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó 

 

2. Helyrajzi szám: _______/_______/_______/_______ 

3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: _________ db. 
 

 
3.1. A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok  
      száma: ______ db. 

 
3.2. A kereskedelmi egységről (szállásépületről), az egyéb   
      nem lakás céljára szolgáló építményről szóló „B” jelű   
      betétlapok száma: ______ db. 
 

 

 

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

 megfelelnek. 

 

_____________________ 
helység 

év hó nap 

 

____________________________________      
Az adatbejelentő vagy képviselője  

 aláírása 

 Jelölje X-szel: 

 Az adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés  

    aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

 Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

 Adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő  

 


