
ADATBEJELENTÉS 
telekadó megállapításához/megszüntetéséhez a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján 

(Benyújtandó Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságához. 

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást 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 telek  ________________  telek megszűnése 

 telek szerzése   100%-os beépítés 

 vagyoni értékű jog alapítása   telek elidegenítése 

 vagyoni értékű jog megszűnése   vagyoni értékű jog alapítása 

 építmény lebontása   vagyoni értékű jog megszűnése 

 belterületen fekvő, termőföldnek   belterületi telek esetében a  

 minősülő telek esetében a telek   mezőgazdasági művelésének 

 tényleges mezőgazdasági   megkezdése 

 művelésének a megszüntetése   belterületi telek esetében a  

 a telek művelés alól kivett területként   telek művelési ágának ingatlan- 

 való ingatlan-nyilvántartási átvezetése   nyilvántartási átvezetése 

 adóbevezetés   jogerős használatbavételi 

 adóalap-megállapítás változása   engedély. Jogerő dátuma: 

               ………………………. 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:  
 

…………….. év …………. hó ……….. nap 
 

IV. Telek: 

1. címe: 8360 Keszthely,…………………………………………………………………………………….. 

2. helyrajzi száma: …………………………………… 
 

V. Adatbejelentés benyújtója:  

1. Az adatbejelentést benyújtó minősége:  

 Tulajdonos  Vagyoni értékű jog jogosítottja 

      Jog jellege:  

 haszonélvezeti jog 

 kezelői jog 

 használat joga 

 vagyonkezelői jog 

 (tartós) földhasználat joga 

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: …………………. 

3. Neve (cégneve): …………………………………………………………………………………………. 

4. Születési helye:…………………..………………… ideje: ………….. év  ..………… hó …….  nap 

5. Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 

6. Adóazonosító jele: …………………………..      Adószáma: ………………………………………….. 

7. Illetékessége:           Belföldi               Külföldi: …………………………..……………….. ország 

  

  



8. Pénzintézeti számlaszáma:………………………………………………………………………….…… 

9. Székhelye, lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 

10. Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………….. 

11. Telefonszáma: ………………………………, e-mail címe: .…………………………………………. 
 

VI. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostárs(ak) vagy vagyoni értékű jog jogosítottja: 
Neve Születési helye, ideje, anyja neve Tulajdoni hányada / 

Vagyoni értékű joga 

Adóazonosító 

jele 

    

    

    
 

VII. Telek általános jellemzői:  

1. Telek teljes területe: ………………………. m2 
 

VIII. Mentességek, kedvezmények: 

1. Törvényi mentességek:  

 1.1  A telek építési, telekalakítási, változási tilalom alatt áll 

 1.2  A belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett 1  

 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, melynek teljes területe tényleges mezőgazdasági 

művelés alatt áll (Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv igazolása csatolandó) 

 1.3 A telken lévő építmény(ek) hasznos alapterülete:…………………….m2 

 1.4 A telken lévő termék-előállító üzemhez tartozó védő-biztonsági övezet területe:……….m2 

2. Önkormányzati mentességek, kedvezmények:  

 2.1  Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség……………………………………...címen,  

 mentes terület …………….. m2  

 2.2  Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség……………………………………...címen, 

 mentes értékrész ………………….. Ft 

 2.3 Önkormányzati rendeleti adókedvezmény………………………………………….címen. 
 

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

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

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

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

   

 

  ……………………………………………………….. 

  Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 

Megállapodás: több tulajdonos esetén, az VI. pontban feltüntetett tulajdonostársak vagy vagyoni értékű jog 

jogosítottjai kijelentjük, hogy a telekadóval kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag a V. pont szerinti 

személy teljesíti. 
 

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

 

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

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


