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Kitöltési útmutató az „Adatbejelentés a települési adóról” elnevezésű 

nyomtatványhoz 
 

 

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának - 2023. január 01-jei állapot alapján kell az 

adatbejelentést megtenni a város honlapján közzétett nyomtatványon 2023. január 31. napjáig. 

Az egyéni vállalkozók az adatbejelentést elektronikus úton kötelesek teljesíteni az irányadó 

jogszabályok szerint az önkormányzat által rendszeresített ÁNYK nyomtatványon. 

 

Ha az Ön gépén még nincs telepítve az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) 

alkalmazás, akkor annak legfrissebb verziója díjmentesen letölthető a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek) oldaláról. Az ÁNYK keretprogram 

telepítéséhez a számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal, továbbá a számítógépre legyen 

telepítve a Java Runtime Environment – JRE 1.8 verziója (Oracle JRE v1.8.0_202 java 

futtatókörnyezet). Ennél magasabb Java verzióval a program nem garantált, hogy megbízhatóan 

fog működni. Az ÁNYK keretprogram letöltésre felkínált lehetőségei közül válassza az 'ÁNYK 

- AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése’ lehetőséget és telepítse a programot. A 

város honlapján közzétett űrlap kiválasztását követően a fájlt menteni, majd telepíteni kell. A 

telepítés feltétele, hogy az ÁNYK keretprogram már telepítve legyen, valamint a telepítés 

közben a keretprogram be legyen zárva. Az űrlap kitöltéséhez az ÁNYK keretprogram 

megnyitását követően az „Adatok” menüpont „Új nyomtatvány” almenüpontjára kell kattintani. 

Az űrlap megnyitása után kezdődhet annak kitöltése. 

 

 

A) A nyomtatvány részei és kitöltésének módja 

 

Főlap 

 

I. Adótárgyakra vonatkozó adatok: 

Az adatbejelentésben feltüntetett adótárgyak száma (db). 

A betétlapok száma: Egy betétlapon összesen tizenkettő adótárgy tüntethető fel, amennyiben a 

településen tizenkettőnél több adótárgyról kell adatbejelentést benyújtani, akkor egy másik 

betétlapot is ki kell tölteni. A főlap mellé minimum egy betétlap csatolása szükséges. 

Amennyiben az adatbejelentés fajtája „Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés” akkor 

a nyomtatvány megállapodás blokkja is kötelezően kitöltendő. Az adótárgyakra vonatkozó 

számadatokat a program automatikusan kitölti. 

 

 

II. Az adóalany adatai: 

1-7. pontban az adatbejelentő adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban, 

lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, 

adóazonosító jele, adószáma, lakóhelye, levelezési címe). 
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III. Az adatbejelentés benyújtásának oka: 

1.-2.-3. Az adókötelezettség keletkezésére / változására / megszűnésére okot adó körülmény. 

Az adatbejelentés okaként a megfelelő blokkot kiválasztva (adókötelezettség keletkezése, 

megszűnése vagy változás bejelentése), azon belül a konkrét eseményt kell jelölni, vagy a 

változás okát feltüntetni. 

 1. Adókötelezettség keletkezése: 

− Adóbevezetés: ha az önkormányzat újonnan vezeti be az illetékességi területén az 

adót (pl.: új települési adó), tehát nem az adóalany személyében vagy az adótárgy 

jellegében történő változás generálja az adókötelezettséget, hanem a rendelet 

elfogadása. 

− Új ingatlan: ha az adatbejelentést újonnan létrejövő adótárgyról teszi az 

adatbejelentést benyújtó. Ez tipikusan telekalakítás esetén előálló tényállás lehet. 

− Ingatlan szerzése: pl.: adásvétel, öröklés, ajándékozás. 

− Vagyoni értékű jog megszűnése: ha az adóalanyiság a vagyoni értékű jog 

megszűnése miatt jön létre. Ez tulajdonképpen az az eset, amikor az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett, az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog megszűnése 

miatt a tulajdonos válik adóalannyá. 

− Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzése, átvezetése, feljegyzése 

 2. Változás bejelentése: 

− Adóalap-megállapítás változás: ha az adókötelezettség változására okot adó 

körülmény az adóalap változása. Ilyen eset fordulhat elő, ha például változik az 

adóalap nagysága. 

−  Egyéb: ebben a sorban az egyéb változást jelentő körülmény bekövetkezését kell 

jelölni, illetve annak mibenlétét kifejteni. 

  3. Adókötelezettség megszűnése: 

− Ingatlan elidegenítése: pl.: eladás, elajándékozás. 

− Ingatlan megszűnése 

− Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek az ingatlan-

nyilvántartásból történő törlése  

 

IV. Az adókötelezettség / keletkezésének / változásának / megszűnésének időpontja: 

A III. pontban megjelölt körülmény bekövetkezésének pontos naptári dátuma. 

 

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

megfelelnek: 

Ebben a pontban a nyomtatvány kitöltési helyét, dátumát, illetve amennyiben nem saját 

ügyében jár el, úgy a képviselet vagy meghatalmazás minőségét kell megjelölni. 

 

Betétlap a települési adóról 

 

A betétlapon fel kell tüntetni az adótárgy helyrajzi számát, művelési ágát, m2-ben számított 

területét, az adatbejelentő minőségét (tulajdonos, haszonélvezeti jog, özvegyi jog jogosultja), 

az adatbejelentés fajtáját (megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés / nem megállapodás 

alapján benyújtott adatbejelentés), illetve a tulajdoni vagy jogosultsági hányadot. A 

tulajdoni/jogosultsági hányadra számított területet nagyságát (m2) a program automatikusan 

számolja a megadott adatok alapján. Egy betétlapon összesen tizenkettő adótárgy tüntethető fel, 

amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell adatbejelentést benyújtani, akkor 

egy másik betétlapot is ki kell tölteni. Betétlap a program jobb felső részében található kék „+” 

jellel adható hozzá. 
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Megállapodás a települési adóval kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről 

 

Lehetőség van rá, hogy valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz 

benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost ruházzanak fel. Ez esetben az adatbejelentést benyújtó 

tulajdonos átvállalja többek között az adófizetési kötelezettséget is a többi tulajdonostól.  

 

Amennyiben az adatbejelentést benyújtó tulajdonos átvállalja a jogokat és kötelezettségeket a 

többi tulajdonostól, úgy a „Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés” jelölendő be az 

adatbejelentés betétlapján az erre szolgáló „Adatbejelentés fajtája” elnevezésű oszlopban. A 

megállapodás megkötéséhez az adatbejelentés utolsó fejezeteként, meg kell adni az ingatlan 

helyrajzi számát (I. pont), az adatbejelentés benyújtójának adatait (II. pont), valamint a további 

adóalany(ok) minőségét (tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja), adatait és tulajdoni 

hányadát (III. pont). Szükség esetén az adóalanyok feltüntetése az „Adóalany pótlap” névvel 

ellátott fejezetben tovább folytatható, ezen felül a pótlapok száma a „+” jellel bővíthető. 

 

A program lehetőséget ad arra, hogy mellékleteket csatoljon fel. Ebben az esetben az „Adatok” 

menüpont „Csatolmányok kezelése” almenüpontjára kell kattintani. (Ekkor a program az 

űrlapot automatikusan elmenti.) A „Csatolmányok kezelése” párbeszédablakban a „Hozzáad” 

gombbal lehet a mellékleteket feltölteni, amelyek csak PDF kiterjesztésű fájlok lehetnek. Az 

„OK” gombra kattintva a mellékletek csatolásra, illetve mentésre kerülnek. Itt van lehetősége 

az írásban megkötött megállapodás eredeti példányát is felcsatolni. 

 

B) A beküldés menete 

 

A beküldés előtt egy ellenőrzés lefuttatása szükséges, melyet az „Ellenőrzés” menüpontban 

vagy „✓” ikonnal tud végrehajtani. Amennyiben a program nem talál hibát a „Kapcsolat az 

Ügyfélkapuval” menüpont „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” 

almenüpontjára kell kattintani. A nyomtatvány megjelölésének indítását követően a program az 

űrlapot leellenőrzi, majd, ha a kitöltés hibátlan volt, akkor a program az űrlapot megjelöli, 

illetve titkosítva, „kr” kiterjesztéssel lementi. Ezt követően a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” 

menüpont „Nyomtatvány közvetlen beküldése” almenüpontjára kell kattintani. Az 

„Azonosítás” párbeszédablakban a beküldés helyénél az „Ügyfélkapu”-t kell megjelölni. 

Ezután meg kell adni az Ügyfélkapus felhasználó nevet és jelszót. Az azonosítás megtörténtével 

az irat megküldésre kerül, amelyről az ügyfél visszaigazolást kap, mellyel a későbbiekben 

igazolni tudja az adatbejelentés beküldését. 


