
S A J Ó B Á B O N Y 
 
 

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS  
A NEM LAKÁS CÉLJÁRA   SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEKRŐL 

 

                                                20……. év 

 
Bevallás benyújtója 
l. Bevallásbenyújtó neve 
(cégneve)_______________________________________________________ 
2. Születési helye, ideje:    __________________________________________ 
3. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________ 
4. Adóazonosító jele:_______________ Adószáma: ______________________ 
5. Statisztikai számjele: _____________________________________________ 
6. Pénzintézet számlaszáma: _________________________________________ 
                                              _________________________________________ 
7. Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________ 
8. Levelezési címe: ________________________________________________ 
9. Telefonszáma: ________________________________________ 
 
10. Bevallásbenyújtó minősége: 

- Tulajdonos 
- bérlő 
- vagyoni értékű jog jogosultja:  jog jellege: - kezelői jog 
-                                                                      - vagyonkezelői jog 
-                                                                      - használati joga 
-                                                                      - haszonélvezeti jog 

 
Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________ 
 
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonos társak: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Csatolt betétlapok száma: ________db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
                                                                                                  Oldalszám:  _____ 
 

B E T É T L A P 
 
 

Kereskedelmi egységekről (szállásépületről) egyéb nem lakás céljára szolgáló a 
hasznos alapterület szerinti építményadó bevalláshoz 

                            (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
 

A bevallás benyújtó neve:___________________________________________ 
                                 adóazonosító jele / adószáma: _______________________ 
 
Az Ingatlan 
              címe: Sajóbábony, _________________________________________ 
              Helyrajzi száma: _________________________________________ 
              Az egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek)  
               száma: _____________db                                                                       
Az épület jellemzői   
   Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

   - üzem, üzemcsarnok, gyár                            ……………..m2 
    - garázs, gépjárműtároló                                …………….m2 

        -  műhely, szerviz                                               ………….m2 
 -  raktár                                                              ………… .m2 
 -  pince                                                                ………… m2 

        -  hűtőház                                                             ………….m2 
        -  üvegház                                                             ………….m2 
        -  egyéb                                                                 ………….m2 
 
        Kereskedelmi egység  

- kereskedelmi üzlet, bolt, abc                                                …………….m2 
- csárda, bisztró, borozó, söröző, étterem, büfé , cukrászda, kávézó   .…..m2 
- iroda, műterem                                                                      ……………m2 
- rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár                         ……………m2 
- egyéb                                                                                     ……………m2 
-  

        Szállásépület: 

- szálloda                                                                                    ...………..m2 
- panzió                                                                                       ..………..m2 
- motel                                                                                        . ...………m2 
- vendégház                                                                                 …………m2 
- fogadó                                                                                      .....………m2 
- szálló                                                                                         …………m2 
- vadászház                                                                                  …………m2 
- egyéb                                                                                        ………….m2 
Összes hasznos alapterület __________m2 
 
 



 
 

 
 
Az adókötelezettség változásának keletkezésének,  megszűnésének időpontja: 
______________________________________________________________ 
A  változás oka: 
 
 
Előző tulajdonos neve, címe: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________   

 
 

 Új tulajdonos neve, címe: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________   

 
 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
 
________________________20 ___év ______________hó _____nap 
 
 
                                                         ___________________________________ 
                                                         bevallásbenyújtó vagy képviselője aláírása 


