
Gyál Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.   B E V A L L Á S  
az építményadó megállapításához a helyi adóról szóló 

többszörösen módosított 1990.évi C. törvény alapján, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 

FŐLAP 
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. 

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

 

 

 I.   Bevallás fajtája    Megállapodás alapján benyújtott bevallás       Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 II.  Bevallás 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 

III. Ingatlan 

    1. Címe: ______________________________________________________________________ város/község 

        ______________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

    2. Helyrajzi száma: ________________ 

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

  lakás     db   szállásépület  db 

  kereskedelmi egység   db    

  egyéb nem lakás céljára szolgáló épület    db 

IV.  Bevallás benyújtója 

    1. Bevallásbenyújtó minősége:  Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

                 Jog jellege: kezelői jog  

           vagyonkezelői jog  

           haszonélvezeti jog  

           használat joga 

   2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:  _______________ 

   3. Bevallásbenyújtó neve (cégnév):  ________________________________________________________________________ 

   4. Születési helye: __________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

   5. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________ 

   6. Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
   7. Statisztikai számjele: ---

   8. Pénzintézeti számlaszáma: --
   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. Telefonszáma: ___________________________________   e-mail címe:________________________________________ 

 

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

 

 

    _____________________     ___________________________________________________ 

                helység                         év                  hó           nap     a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



Oldalszám: 02 

"A" jelű betétlap lakásról, üdülőről 

a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 

 IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:          év hó  nap 

 

 V. Törvényi mentesség 

 1. Szükséglakás  

 2. Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterület: __________ m2 

  

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

        Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A.§-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

                (építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év hó  nap) 

VII. A lakásba bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők száma ________ fő. 

                       Név                                          Szül.adatok                                        Foglalkozás                       Nyugdíj törzsszám 

__________________________   __________________________   ________________________   _____________________ 

__________________________   __________________________   ________________________   _____________________ 

__________________________   __________________________   ________________________   _____________________ 

__________________________   __________________________   ________________________   _____________________ 

__________________________   __________________________   ________________________   _____________________ 

III. Épület jellemzői 

       1. Fajtája:       Egylakásos lakóépületben lévő lakás          Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás 

                                  Ennek jellege:                                                  Ennek jellege:                                  

                                              családi ház                                                   társasházi lakás                          

                                              sorház                                                          lakásszövetkezeti lakás                            

                                              egyéb: _____________________               egyéb: _____________________ 

 

      2. Épület összes alapterülete:                 ____________________ m2 

          - Kiegészítő helyiségek alapterülete: ____________________ m2 

          Hasznos alapterület:                           ____________________ m2 

  I. Bevallás benyújtója 

      Bevallásbenyújtó neve (cégnév): ________________________________________________________________________ 

      Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --       

II. Ingatlan 

      1. Címe: _____________________________________________________________________ város/község 

        ______________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

      2. Helyrajzi száma: ________________ 

VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény  (adóhatóság tölti ki) 

         1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség __________________________címen mentes terület_________ m2 

         2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ___________________________________________________ címen 

 

_____________________      ____________________________________________________ 

           helység                            év                hó           nap       a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



 Oldalszám: 03 

 

"B" jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló 

épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevalláshoz 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 

I. Bevallás benyújtója 

      Bevallásbenyújtó neve (cégnév): ________________________________________________________________________ 

      Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --       

II. Ingatlan 

      1. Címe: _____________________________________________________________________ város/község 

        ______________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

      2. Helyrajzi száma: ________________ 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:          év hó  nap 

V. Törvényi mentesség 

 1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló   

              helyiség(ek) hasznos alapterülete: _______________ m2 

 2. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény _______________ m2 

 3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez  

                           kapcsolódó tároló épület _______________ m2 

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

        Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A.§-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

                (építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év hó  nap) 

____________________      ____________________________________________________ 

           helység                            év                hó           nap       a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

III. Épület jellemzői 

       1. Fajtája: 

            Kereskedelmi egység   Szállásépület  Egyéb, nem lakás céljára  

                (szállásépület nélkül)               szolgáló épület  

           Ennek jellege:    Ennek jellege:   Ennek jellege: 

            kereskedelmi üzlet, bolt, abc,   szálloda, hotel, panzió,   üzem, üzemcsarnok,  

                áruház, üzletház __________ m2       motel      __________ m2      gyár   __________ m2 

            csárda, bisztró, borozó, söröző   szálló      __________ m2  gépjárműtároló_________ m2 

                 büfé, cukrászda, kávézó,    fogadó    __________ m2  garázs  __________ m2 

                 étterem  __________ m2   vendégház _________ m2  üvegház, présház________ m2 

            iroda, műterem  __________ m2   egyéb       __________ m2  műhely, szerviz ________ m2 

            rendelő, kórház, szanatórium,   /megnevezés:____________/  raktár  __________ m2 

            gyógyszertár  __________ m2       pince  __________ m2 

            egyéb    __________ m2       hűtőház __________ m2 

            /megnevezés:_________________/       egyéb  __________ m2 

          /megnevezés:________________/ 

 

           2. Összes hasznos alapterület: _______________ m2 

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény (adóhatóság tölti ki) 

         1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség __________________________címen mentes terület_________ m2 

         2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ___________________________________________________ címen 



Oldalszám: 04 

 

M E G Á L L A P O D Á S  
építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

I. Ingatlan 

      1. Címe: _____________________________________________________________________ város/község 

        ______________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

      2. Helyrajzi száma: ________________ 

II.  Bevallás benyújtója 

     

      1. Bevallásbenyújtó neve (cégnév):_______________________________________________________________________ 

      2. Születési helye: __________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

      3. Anyja születési családi és utóneve:______________________________________________________________________ 

      4. Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
      5. Statisztikai számjele: ---

      6. Pénzintézeti számlaszáma: --
      7. Székhelye, lakóhelye: _________________________________________________________ város/község 

         ______________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

  

     8. Telefonszáma: __________________________________   e-mail címe:________________________________________ 

III. Megállapodás 

 

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy az I. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az 

adóval kapcsolatos kötelezettségeket a II. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.  

 

Adóalany 2. 

 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 

 Adóalany 3. 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 



 

Adóalany 5. 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 

Adóalany 6. 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 

________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és 

utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 

 

Adóalany 7. 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 

 Adóalany 4. 

Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 

Neve:_______________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________________ 

Születési helye: _______________________________________ város/község, ideje: év hó nap 

Anyja születési családi és utóneve:___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:                             Adószáma:  --
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____ em. ____ ajtó 

 

     ________________________                            _________________________________ 

                      helység                            év                hó           nap                                             adóalany aláírása 

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

    _____________________     ___________________________________________________ 

                helység                         év                  hó           nap     a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
építményadó bevalláshoz 

 

 

 

Általános tudnivalók: 

 

Az építményadó megállapítása a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény alapján 

történik. 

 

Építményadó bevallást kell benyújtani: ingatlan szerzése, eladása, használatbavételi engedély megszerzése, 

tulajdonos elhalálozása, használati mód változása, épület megsemmisülése esetén. 

 

Az adatszolgáltatást a változást követő 15 napon belül kell teljesíteni.  

 

 

FŐLAP: 
 

I. Bevallás fajtája: szíveskedjék a megfelelő négyzetben bejelölni. 

II. Bevallás benyújtásának oka: kérjük a megfelelő négyzetben jelölni. 

III. Ingatlan: szíveskedjék az ingatlan címét, helyrajzi számát, az egy helyrajzi számon található 

adótárgyak számát a megfelelő rovatokban feltüntetni. 

IV. A bevallás benyújtója: kérjük a bevallás benyújtójának minőségét (tulajdonos, haszonélvezeti jog, 

stb.), nevét, a tulajdoni hányadát és egyéb adatait a bevallásban szereplő adattartalomnak megfelelően 

megadni. 

 

 

"A" jelű betétlap 
 

A betétlapot családi ház, sorház, társasházi lakás, lakásszövetkezeti lakás esetén kell kitölteni, a 

nyomtatványon szereplő adattartalommal. 

A III/2. pontban kiegészítő helyiségnek minősül: padlás, pince, tüzelőtér, tüzelőtároló, szárító, 

szerszámkamra. 

Az épület teljes, illetve hasznos alapterületébe nem számít bele a lakás azon alapterülete, amelynek 

belmagassága nem éri el az 1,90 métert. 

 

 

"B" jelű betétlap 
 

A betétlapot kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület esetében kell 

kitölteni, a nyomtatványon szereplő adattartalommal. 

 

 

Megállapodás építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 
 

Az a természetes vagy jogi személy - több tulajdonos és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottja esetén - tölti ki, 

aki a bevallásadási és az adófizetési kötelezettséget magára vállalja. 

 

 

A nyomtatvány kitöltése kapcsán felmerülő problémáikkal szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal 

adócsoportjának ügyintézőihez fordulni. (Telefon: 06-29/540-948) 


