
Űrlap megnevezése Űrlap kódja Ágazat Ügytípus
Elektronikus űrlap kitöltésével 

kezdeményezhető eljárás

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni 

építményadóról
ASP-ADO-031-2015 Adóügy építményadó 

Építményadóval kapcsolatos adatbejelentési, 

változás-bejelentési kötelezettségét 

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni 

építményadóról
ASP-ADO-031RH-2017 Adóügy építményadó 

Építményadóval (reklámhordozó) 

kapcsolatos adatbejelentési, változás-

bejelentési kötelezettségét teljesítése

Adatbejelentés a telekadóról ASP-ADO-032-2015 Adóügy telekadó

Telekadóval kapcsolatos adatbejelentési, 

változás-bejelentési kötelezettségét 

teljesítése (reklámhordozó)

Adatbejelentés a magánszemély kommunális 

adójáról 
ASP-ADO-033-2015 Adóügy

magánszemély 

kommunális adója

Magánszemély kommunális adójával 

kapcsolatos adatbejelentési, változás-

bejelentési kötelezettségét teljesítése 

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 

(2018.12.31-ig)
ASP-ADO-035-2015 Adóügy idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét 

teljesítése (2015-2018 évekre) 

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 

(2019.01.01-től)
ASP-ADO-035-2019 Adóügy idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét 

teljesítése (2019 évre) 

Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás ASP-ADO-037-2015 Adóügy iparűzési adó 
Iparűzési adó előlegfeltöltés bevallási 

kötelezettségét teljesítése (2019 évre) 

Talajterhelési díj bevallás ASP-ADO-041-2015 Adóügy talajterhelési díj
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 

bejelentése

Bejelentés desztillálóberendezés 

tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 
ASP-ADO-042B-2015 Adóügy

jövedéki adó 

(magánfőzött párlat)

Párlat előálítására alkalmas desztilláló 

berendezés tulajdonjogával kapcsolatos 

bejelentés, változásbejelentés

 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 

adójához kapcsolódó bevallás 
ASP-ADO-050-2015 Adóügy

jövedelemadó 

(termőföld 

bérbeadás)

Termőföld bérbeadásából származó 

jövedelem adójához kapcsolódó bevallás 

teljesítése

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű 

iparűzési tevékenység
ASP-ADO-057-2015 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése ideiglenes jellegű iparűzési 

Adatbejelentés a gépjárműadóról ASP-ADO-070-2015 Adóügy gépjármű adó
Géjárműadó mentesség igénybevételéhez 

szükséges bejelentés

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2014 évre
ASP-ADO-087-2014 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2014 évre) 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2015 évre
ASP-ADO-087-2015 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2015 évre) 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2016 évre
ASP-ADO-087-2016 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2016 évre) 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2017 évre
ASP-ADO-087-2017 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2017 évre) 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2018 évre
ASP-ADO-087-2018 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2018 évre) 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű 

iparűzési tevékenység, 2019 évre
ASP-ADO-087-2019 Adóügy helyi iparűzési adó

Iparűzési adó bevallási kötelezettség 

teljesítése (2019 évre) 

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről ASP-ADO-087N-2015 Adóügy
általános 

nyomtatványok

Nyilatkozat helyi adómentesség 

igénybevételéhez

Általános adóigazolás

Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés 

céljából igényelt adóigazolás

Nemleges adóigazolás kiadása iránti kérelem

 Egyéb, az adózó által kért adattartalmú 

adóigazolás

 Jövedelemigazolás (termőföld bérbeadás 

vonatkozásában)

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem ASP-ADO-AEB-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem

Bevallás előrehozott helyi adóról ASP-ADO-BEHA-2018 Adóügy
általános 

nyomtatványok
Bevallás előrehozott helyi adóról

Bejelentkezés, változás-bejelentés ASP-ADO-BEJ-2015 Adóügy
általános 

nyomtatványok

Bejelentkezés, változás-bejelentés helyi 

önkormányzati adóhatósághoz

Automatikus részletfizetési kérelem ASP-ADO-ERK-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok
Automatikus részletfizetési kérelem

Kombinált áruszállítás bejelentése ASP-ADO-GKA-2017 Adóügy gépjármű adó Kombinált áruszállítás bejelentése 

Megkeresés köztartozás behajtására ASP-ADO-MGKR-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok
Megkeresés köztartozás behajtására

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben ASP-ADO-MHT-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

történő eljárásra

Méltányossági kérelem ASP-ADO-MK-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok

Méltányossági kérelem (helyi 

önkormányzattal szemben fennálló 

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem ASP-ADO-TUL-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz ASP-HGY-LTR-2017 Hagyaték leltár
Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték 

leltározása iránt

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadásáraASP-ADO-AAI-2017 Adóügy
általános 

nyomtatványok



Nyilatkozat öröklésre jogosultakról ASP-HGY-NYOJ-2017 Hagyaték leltár

Olyan személynek a bejelentése, akinek a 

hagyatéki eljárás megindításához jogos 

érdeke fűződik

Birtokvédelmi kérelem ASP-IGAZ-BIRT-2018

Általános vagy 

egyéb igazgatási 

ügyek

Birtokvédelem
Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti 

kérelem

Adatszolgáltatás az  üzleti célú egyéb 

szálláshelyről
ASP-IPAR-001-2015

Ipar-

kereskedelem
Szálláshely

Szálláshely szolgáltató éves adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítése

Szálloda szálláshely-üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

Panzió szálláshely-üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

Kemping szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

Üdülőház szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

Közösségi szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

változás bejelentés)

Egyéb szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló 

Szálloda szálláshely-üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Panzió szálláshely-üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Kemping szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Üdülőház szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Közösségi szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Egyéb szálláshely üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való 

törlés iránti kérelme

Üzlet működési engedélyének kiadása iránti 

kérelem

Kereskedő bejelentése a működési engedély 

iránti kérelem kötelező adattartalmában 

bekövetkezett változásról

Működési engedély visszavonási kérelem ASP-IPAR-005-2017 
Ipar-

kereskedelem
Üzleti tevékenység Üzlet megszűnésének bejelentése

Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység folytatására irányuló szándék 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység megszüntetésének bejelentése

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti 

kérelem

Rendezvénytartási engedély jogosultjának 

adatváltozásról szóló bejelentése

Rendezvénytartási engedély jogosultjának 

bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

Üzlet, vásár, piac megszűnésének bejelentése

Vásár, piac fenntartójának adatváltozásról 

szóló bejelentése

Helyi termelői piac üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések, kérelmek 

(üzemeltetés, nyitva tartás, változás 

Állatvásár tartásának engedélyezése iránti 

kérelem

Vásár, piac 20 óra utáni nyitva tartásának 

engedélyezésére irányuló kérelem

Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése 

iránti kérelem

Bevásárlóközpont üzemeltetésével 

kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, 

változás bejelentés, megszüntetés)

Szálláshely megszűnésének bejelentése ASP-IPAR-003-2017
Ipar-

kereskedelem
Szálláshely

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, 

bejelentés 
ASP-IPAR-002-2015

Ipar-

kereskedelem
Szálláshely

Bejelentés nem üzletköteles termék 

forgalmazásáról (kereskedelmi tevékenység 

végzéséről)

ASP-IPAR-006-2017
Ipar-

kereskedelem
Üzleti tevékenység

Működési engedély kérelem üzletköteles 

termék forgalmazásához 
ASP-IPAR-004-2017 

Ipar-

kereskedelem
Üzleti tevékenység

Rendezvénytartási engedély megadása iránti 

kérelem
ASP-IPAR-007-2017

Ipar-

kereskedelem
Rendezvény

Vásár-, illetve piac  üzemeltetési engedély iránti 

kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére 

irányuló bejelentés

ASP-IPAR-008-2017
Ipar-

kereskedelem

Vásár, piac és 

bevásárlóközpont



Ipari tevékenység folytatásához szükséges 

engedély iránti kérelem
ASP-IPAR-009-2017

Ipar-

kereskedelem
Telepengedély Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése ASP-IPAR-010-2017
Ipar-

kereskedelem
Telepengedély

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység 

bejelentése, változás bejelentés

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése ASP-IPAR-011-2017
Ipar-

kereskedelem
Telepengedély

Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a 

nyilvántartásban szereplő adatokban 

bekövetkezett változásról, az ipari 

tevékenység megszüntetéséről

A kereskedelmi nyilvántartás adatai alapján a 

nyilvántartásba bejegyzett adatokról hatósági 

bizonyítvány kiállítása.

Összesen legfeljebb 10 db; 3,5 tonna  

megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó 

tehergépkocsi/vontató/pótkocsi/autóbusz; 

egy helyen történő tárolása esetén az 

ingatlan tárolásra való alkalmasságának 

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi 

nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint 

jármű tárolási hely igazolási kérelem

ASP-IPAR-012-2017 Telepengedély
Ipar-

kereskedelem


