
ADATBEJELENTÉS 
magánszemélyek kommunális adójának megállapításához 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján 
(Benyújtandó Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságához. 

 Helyrajzi számonként külön-külön kell adatbejelentést benyújtani.) 

 
I. Adatbejelentés fajtája: 

      Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés                   Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 

 

II. Adatbejelentés benyújtásának oka: 

 Adókötelezettség keletkezése  Változás bejelentése  Adókötelezettség megszűnése 

      Változás jellege:                 Változás jellege:                   Változás jellege: 

        új ingatlan    ingatlan megszűnése 

 ingatlan szerzése    ingatlan elidegenítése 

 vagyoni értékű jog alapítása    vagyoni értékű jog alapítása 

 vagyoni értékű jog megszűnése    vagyoni értékű jog megszűnése 

 adóalap-megállapítás változása     

 adóbevezetés     

 

III. Ingatlan: 

1. Címe: 8360 KESZTHELY, ……………………………………… utca ……………................... hsz. 

2. Helyrajzi száma:…………………………………………………. 

3. Hasznos alapterülete: …………….…… m2 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52.§ 9. pontja alapján hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, 

ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, 

melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes 

lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és 

három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 

50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított 

helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon lévő, több azonos 

fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni. 

  

IV. Adó alanya: 

1. Az adatbejelentést benyújtó minősége: 

 Tulajdonos  Vagyoni értékű jog jogosítottja, mely jog jellege:  kezelői jog 

     vagyonkezelői jog 

     haszonélvezeti jog 

     használat joga 

 
2. Tulajdoni hányad: ………………………………….. 

3. Neve: ……………………………………………….. Születési neve: ….…………………………................................. 

4. Állandó bejelentett lakcíme: …………………….……………………………………………………............................. 

5. Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………………………… 

6. Az adatbejelentés III. pontjában megjelölt lakásba való állandó bejelentkezésének időpontja: ………………………... 

7. Adóazonosító jele: ………………………………………. 

8. Vagyoni értékű joga*: (haszonélvezet, kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat,  

          használat joga, földhasználat, lakásbérlet) ennek tulajdoni hányada: …………………… 

9. Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………… 

10. Anyja neve: ………………………………………………………… Telefonszáma: ……..………………………….. 
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V. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostárs(ak) vagy vagyoni értékű jog jogosítottja: 

Neve Címe 
Tulajdoni hányada /  

Vagyoni értékű joga 

Adóazonosító jele 

Születési éve 

    

    

    

    

 

VI. Lakásbérleti jogviszony esetén a bérlőtársak: 

Neve Címe Adóazonosító jele 

   

   

   

   

 

VII. Lakásban állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján lakók: 

Neve Születési ideje Rokoni kapcsolata 

   

   

   

   

   

   

 

VIII. Adókötelezettség keletkezése: 

A lakás használatbavételi*, vagy fennmaradási engedélye kiadásának* (ennek hiányában az építmény 

használatbavételének) vételének, eladásának, öröklésének*, lakásbérleti jogviszony létrejöttének*, megszűnésének* az 

éve: .………………….. 

 

IX. Eladás estén a vevő, vétel esetén az eladó neve, címe: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

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

 

………………………….., ……….. év ………………………… hó ………….. nap 

 

 

…………………………………………………… 

az adóalanya vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

 

Megállapodás: több tulajdonos esetén, a V. pontban feltüntetett tulajdonostársak vagy vagyoni értékű jog jogosítottjai 

kijelentjük, hogy a kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag a IV. pont szerinti személy teljesíti. 

 

………………………….., ……….. év ………………………… hó ………….. nap 

 

 

………………………………………….        ……………..………………………        ……………………………………… 

V. pontban feltüntetett tulajdonostárs(ak) vagy vagyoni értékű jog jogosítottjának aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni! 


