
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ IDEGENFORGALMI ADÓ BEJELENTKEZÉSI, VÁLTOZÁS-

BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYHOZ 
 

 

 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Adóhatóságánál az idegenforgalmi adó  

bejelentkezés megtételére illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló a 

nyomtatvány. 

 

Figyelem, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján  a főváros esetében 

a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni, ezért a bejelentkezési, 

változás-bejelentést Bp. Főváros Adó Főosztálya https://ssl.budapest.hu/web_hair felé kell 

teljesíteni!  
 

A bejelentkezés megtételére illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére elektronikusan 

az E-önkormányzati portálon keresztül elérhető „Bejelentés, változás-bejelentés (ASP-ADO-BEJ)” nevű 

nyomtatvány szolgál. 

 

Az elektronikus ügyintézésről bővebb információt Újpest Önkormányzatának honlapján találhatnak. 

  

A NYOMTATVÁNY EGYES SORAI 
 

 

Előlap 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, 

anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email címe, 

telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ) 

 

FŐLAP 

 

I. Bejelentés jellege 
 

1. Itt tudja jelölni azt, hogy a bejelentés az idegenforgalmi adóra vonatkozóan milye célból teszi meg. 

2. Nem kitöltendő 

 

 

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése 
 

A bejelentkezési, változás-bejelentést Bp. Főváros Adó Főosztálya https://ssl.budapest.hu/web_hair felé kell 

teljesíteni!  

 

 

III.  Az adózó személyes, szervezeti adatai. 

 

 Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adózóra vonatkozó, egyes pontokban kért adatokat. 

 

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok 
 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, változást bejelentő kért szervezeti, működésére 

vonatkozó adataival. 

 

V. Nem kitöltendő 

 

VI. Jogelőd(ök) 
 

Itt kell számot adni az adóköteles tevékenységet a településen kezdő vállalkozónak a jogelődjeiről. 

 

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhely szolgáltató 

https://ssl.budapest.hu/web_hair
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ujpest.hu/e-ugyintezes/
https://ssl.budapest.hu/web_hair


 

A Magyarországon lakóhellyel, székhellyel nem rendelkező adózó esetén értelemszerűen kitöltendő. 
 
 
Kézbesítési meghatalmazott: A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ctv.) 31. § (2) bekezdése szerint, ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem 

rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési 

megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy 

egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottságitagjai nem 

láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására 

vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. 

 

Székhely szolgáltatás: A Ctv. 7/A. § szerint a cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a 

székhelye is bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti és 

hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban 

meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz 

kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről. 

 

 

 

VIII. Könyvvizsgáló 
 

Amennyiben az adózónak van könyvvizsgálója, értelemszerűen kitöltendő. 

 
IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli tevékenységei 
 

Itt kell felsorolni az adózó főtevékenységén kívüli, ténylegesen végzett tevékenységeit a tevékenységek súlya 

szerinti csökkenő sorrendben. A tevékenységek felsorolása során TEÁOR’08 által használt tevékenység 

elnevezéseket kell feltüntetni. A blokk elektronikus kitöltés esetén, szükség esetén további sorokkal bővíthető. 

 

Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, 

valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) 
 

Ebben a blokkban kell nyilatkozni a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, 

az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosairól, tagjairól, illetve részesedésük arányáról. A blokk 

elektronikus kitöltés esetén, szükség esetén további sorokkal bővíthető. 

 

X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, 

az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai)  

 

A blokk az adóalany vállalkozó tulajdonosainak, tagjainak adataival értelemszerűen kitöltendő. Amennyiben a 

nyomtatvány-minta szerinti sorok nem elegendőek, akkor a nyomtatvány további sorokkal kiegészíthető. 

 

 

XI. Az adózó telephelyei 

 

Értelemszerűen kitöltendő, természetesen a Htv. 52. § 31. pontja szerinti és nem(csak) a 

cégnyilvántartás szerinti telephelyek feltüntetésével. Amennyiben a nyomtatvány-minta szerinti sorok 

nem elegendőek, akkor a nyomtatvány további sorokkal kiegészíthető. 
 
A Htv. 52. § 31. pontja alapján a telephely: 

 

a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy 

egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az 

üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), 

napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) 

ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát, 

b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek 

ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből 

[TEÁOR ’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó) 

baa) az a) pont szerinti telephely és 



bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli távközlési 

szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe 

található, 

bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik vezeték nélküli 

távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat 

illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési 

szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon 

önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első 

napján a számlázási címe található, 

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia 

elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, 

földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos 

energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső 

felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-

kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve 

a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli 

törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, 

illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik, 

d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított ingatlan; A blokk 

elektronikus kitöltés esetén szükség esetén további sorokkal bővíthető. 

e) 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a 

vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a tevékenység megkezdésének 

napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi 

naptári napja figyelembe veendő; 

 

 

XII. Aláírás, felelősségvállalás az adatbejelentés valós tartalmáért.  
 

Ez a blokk értelemszerűen töltendő ki. 
 


