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ADATLAP  

Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányossági kérelmének elbírálásához 
(Amennyiben az adatlap tartalma eltér a már benyújtott kérelemtől, azt az adóhatóság a kérelem 

módosításának tekinti.) 

 

1. Adózó azonosító adatai: 

a) neve  

b) születési neve  

c) születési helye és ideje  

d) anyja neve  

e) adóazonosító jele / adószáma  

f) lakcíme  

g) levelezési címe  

h) telefonszáma  

i) e-mail címe  

j) foglalkozása:  

k) munkahely megnevezése és 
címe 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

2. Kérelem tárgya (több is megjelölhető): 

2.1 Méltányossági kérelem   elengedés          mérséklés 

2.2 Fizetési könnyítés      részletfizetés     fizetési halasztás 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése 
 (építmény- telek - kommunális adó, gépjárműadó, mulasztási bírság, késedelmi pótlék stb.)  

a) Mérsékelni kért fizetési kötelezettség(ek): 

Adónem (jogcím) adóév  Összeg   

       

       

       

mailto:adougyek@ujpest.hu
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b) Halasztani kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím)  Összeg határidő 

    
             év             hó         nap 

    
             év             hó         nap 

    
             év             hó         nap 

c) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

Az a) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési 

kérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az el nem engedett 

(fennmaradó) tartozásra fizetési halasztás / részletfizetés engedélyezését  

KÉREM / NEM KÉREM (megfelelő aláhúzandó.) 

Fizetési halasztást ……………….. időpontig és/vagy részletfizetést ……..… hónapra 

4. A Kérelmező – a kérelemmel címzett önkormányzaton kívüli – lejárt esedé-

kességű kötelezettségei (ugyanazon nyilvántartónál lévő több kötelezettség 

esetén a legkorábbi időpontját kell feltüntetni esedékességként és az össze-

geket halmozva kell szerepeltetni) 

Nyilvántartó hatóság megnevezése  

összeg  esedékesség  

 

5.1 A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai 
 

Közös háztarásban élő személyek száma …………. fő 

Név 
adóazonosító/ 

születési dátum 
anyja neve  

Rokoni  
kapcsolat 

Foglalkozás 

            

          

          

Adónem (jogcím)  Összeg részletek száma első fizetési határidő 
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5.2 Közös háztartás adatai 

A Kérelmező és a vele közös háztartásban élők által életvitelszerűen lakott lakás  

Az ingatlan címe 

 Kérelmező lakóhelyével azonos  

 

Használat jogcíme a  
kérelmező viszonylatá-
ban 
(tulajdonos, bérlő, albérlő stb.) 

 

Lakás alapterülete 
                                     
                                    m2 

Szintek száma, fajtája 
(pince, földszint, emelet, tetőtér stb.) 

 

Lakás helyiségeinek  
felsorolása és száma 

……előszoba, …... szoba, ..…. félszoba, ..…. nappali …... étkező, 
…... konyha, ….… kamra ….... wc, ……. fürdőszoba+wc  ….. gardrob, 

.…. veranda, …. mosókonyha, egyéb és pedig…………………………….. 
Műszaki felszereltség  
(beépített műszaki tárgyak, búto-
rok, légkondicionáló stb) 

 

Melléképületek száma 
fajtája (pl: gépjárműtároló)  

 

5.3 A közös háztartás lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásai:  

(pl.: lakbér, közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, szemét, biztosítás stb.  

Valamennyi kiadást legalább az utolsó 3 havi számlával / egyéb irattal igazolni szükséges!) 

          

Kiadás jogcíme Összege  Kiadás jogcíme Összege 
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6. Egyéb, rendszeres havi - egyéni vállalkozásban el nem számolt – többletki-
adás, azt okozó körülmény: (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos-
, gyógyszerköltség, pénzintézeti törlesztés, folyószámlahitel, rezsi elmaradás stb.)  

Igazoló dokumentumok csatolása szükséges! 
      

Kiadás megnevezése: Összege 
Ha van lejárat dátuma 

(év, hó): 
      

   

      

      

7. 1. JÖVEDELMI ADATOK 

 jövedelem jogcíme Kérelmező Közös háztartásban 

élők 

1 Munkaviszonyból, egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyból származó jövedelem (pl: alkalmi 
munka)  

  

2 Társas és egyéni vállalkozásból származó jövede-
lem 

  

3 Ingatlan-ingó vagyontárgy értékesítéséből, va-
gyoni értékű jog átruházásából származó jövede-
lem 

  

4 Nyugellátás, egyéb rendszeres szociális járadék   

5 Táppénz   

6 Gyermek ellátásával és gondozásával kapcsolatos 
jövedelem (GYED; GYES; családi pótlék, gyermek-
tartási díj) 

  

7 Önkormányzat, munkaügyi szerv által folyósított 
rendszeres pénzellátás (álláskeresési támogatás, 
rendszeres szociális segély stb.) 

  

8 Föld bérbeadásából származó jövedelem   

9 Egyéb: (ösztöndíj, értékpapírból származó jövede-
lem, kis összegű kifizetés stb.) 

  

10 Egy hónapra jutó nettó jövedelem 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9 pontban felsorol-
tak) 
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11 Kérelmező és a Közös háztartásban élők együttes, összes egy hó-

napra jutó nettó jövedelme 
 

 

FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához egy hónapnál nem régebbi 
jövedelemigazolás vagy bankszámlakivonat bemutatása, a közös háztartás 
egyéb forrásból származó bevételeinek igazolása szükséges! 
 

7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő további ingatlan 
 
Ingatlan megnevezése1       

 Ingatlan címe       

Tulajdonos neve    

Tulajdoni hányad       

Szerzés éve, jogcíme2     

Alapterület (m2)    

Becsült forgalmi értéke3    

 

7.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők használatában (tulajdon/ üzemben 
tartó) lévő gépjárművek adatai: 

Gyártmány, típus Rendszám Szerzési éve  Forgalmi érték  Tulajdonos/ üzemben tartó 

          

     

          

          

 

7.4. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő  

 bankszámla számlavezető pénzintézet neve, számlaszáma, egyenleg kelte, összege 

 megtakarítás, (készpénz, értékpapír, betét, kötvény, valuta, megtakarítással kombinált életbiz-
tosítás stb.)  

 vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke / ideértve a gazdasági 

társaságban fennálló érdekeltséget is (pl.: korlátolt felelősségű társaság üzletrésze), a társa-
ság neve és adószáma feltüntetésével/,  

 harmadik személlyel szemben fennálló követelés (jogcíme, összege) 

 

jogcím szerzés / utolsó egyenleg 
időpontja 

értéke/egyenleg/ösz-
szege 

   

                                                 
1 családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, tanya, garázs, műhely egyéb 
2 vétel, öröklés, ajándékozás, csere. 
3 A forgalmi értékbe beleszámítandó az adott ingatlanon fennálló összes építmény értéke  
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8. A kérelem benyújtásának részletes indokolása  

(fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb.) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 

Tájékoztatás 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a méltányossági és fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálásához 

használja fel és szükség szerinti mértékben ellenőrzi. ( Az ellenőrzés formája lehet például környezettanulmány felvétele 
az adós lakó illetve tartózkodási helyén.)  
Az adatlap célja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. § és 201.§ által előírt feltételek fennállásának 
igazolása. Az adatlap kitöltése önkéntes, amennyiben azonban az adózó azt nem, vagy nem megfelelően, hiányos 
esetleg ellentmondó tartalommal tölti ki, az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást 
megszünteti.  
Amennyiben valamely pontban az adózó nem közöl adatot (üresen hagyja), akkor azt az adóhatóság a nyilatkozat 
hiányának tekinti. Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással kell jelölni. 
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság a kérelemben illetve az adatlapon az adózó által kérelmezettől 
eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.   
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 23. pontja értelmében magánszemélyek – ide értve az 
egyéni vállalkozókat is – által az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú államigazgatási eljárás illetékmentes. 
 

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgálta-

tott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adatai-

mat az adóhatóság a kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. 

 
Kelt, ...................................................    .........................................................  
                     Kérelmező 
 

Nyilatkozat 
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A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vo-
natkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok közléséhez és az adatok adóhatóság 
általi kezeléséhez hozzájárulok. 

.........................................................    …………………...……………………………………  
Kérelmezővel közös háztartásban élő     Kérelmezővel közös háztartásban élő    
 

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

Kérelmezővel közös háztartásban élő    Kérelmezővel közös háztartásban élő   


