
 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám 
 
 
 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
 

/magánszemély részére/ 

 
1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: 

a) neve:  ………………………………………………………………………………………......... 

b) születési helye és ideje: …………………………………………………………………………. 

c) anyja neve: ………………………………………………………………………………………. 

d) adóazonosító száma: …..……………………………………………………............................... 

e) ügyfélazonosító száma : …………………………………………………………………………  

f) lakcíme: …………………………………………………………………………….................... 

g) levelezési címe: ………………………………………………………………………………… 

h) telefonszáma: …………….…………..  e-mail címe:  …..……………………………………… 

i) foglalkozása / tevékenysége: ……………………………………………..………….………….. 

j) munkahely megnevezése és címe: ………………………………………………………………. 

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

2./ Kérelem tárgya („X”-el jelölendő): 

 

 fizetési halasztás                        részletfizetés                          adómérséklés 

 

3./ A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (építményadó, helyi iparűzési adó, 

vállalkozók kommunális adója, gépjárműadó, építmény utáni idegenforgalmi adó /m2/, 
talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság; tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetén 
jogszabály által kizárt a kérelem benyújtásának lehetősége) részletezése: 

 

3.1./ Mérsékelni kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Eredeti összeg Mérsékelt összeg 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 

 
3.2./ Halasztani kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Összeg Eredeti fizetési 

határidő 

Kérelmezett 

fizetési időpont 
 ,-Ft   

 ,-Ft   

 ,-Ft   
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 ,-Ft   

 ,-Ft   

 

3.3/ Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 
Adónem (jogcím) Összeg Kérelmezett részletek 

száma 

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 

Részletfizetés kezdő dátuma: 201..  év ………….. hó ….. naptól.  
 

3.4/ Tartozása(i) fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést vagy volt-e adómérséklési kérelme? 
 

 igen                        nem 
 

4./ Jövedelmi adatok: 

      - Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  ……………..…..………,-Ft 
      - Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem: ………..……..……,-Ft 

      - Egyéni vállalkozásból, mezőgazd. tev. származó havi nettó jövedelem:  ……....……….,-Ft  
      - Nyugdíj: ……………….………….,-Ft 
      - Egyéb jövedelmek felsorolása: (családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, stb.) : 

         …………………………………………………             ……………………………,-Ft  
         …………………………………………………             ……………………………,-Ft 

         …………………………………………………             ……………………………,-Ft 
   

- A kérelmezővel közös háztartásban elő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok:  

Név Rokonsági 

fok 

Foglalkozás Havi nettó 

jövedelem 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

 

[FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) 
jövedelemigazolás, nyugdíjat, GYED-et, GYES-t, álláskeresési támogatást vagy egyéb 
járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat másolatának csatolása 

szükséges!] 
 

5./ A 4./ pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos, 

egyéni vállalkozásban el nem számolt kiadások (pl.: közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, 

biztosítás, stb.):      
 

Kiadás jogcíme Összege  Kiadás jogcíme Összeg 

 ,-Ft   ,-Ft 

 ,-Ft   ,-Ft 

 ,-Ft   ,-Ft 

 ,-Ft   ,-Ft 
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6./ Egyéb, rendszeres - havi, egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadás  (pl.: tartós 
betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, gyógyszer, kölcsön, hitel, stb.): 
 

Kiadás megnevezése Összege 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

[FIGYELEM: kölcsönök esetén ezek fennállását igazoló okirat másolatának csatolása 
szükséges.] 

 
7./ Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 

 

7.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok:  
 

Ingatlan 

megnevezése 

Ingatlan címe 

és helyrajzi 
száma 

Tulajdonos 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

Szerzés éve 

és jogcíme 

Az ingatlan 

forgalmi 
értéke 

      

      

      

      

      

      

 

(pl.: családi ház, lakás, üdülő, zártkert,  termőföld, szántó, tanya, stb. A forgalmi értékbe 
beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is.)  
 

A lakásra vonatkozó adatok: 

 - nagysága (m2-ben) és szobák száma: ……………………………………………………. 
- tulajdonjog hiányában az ottlakás jogcíme: ………………………...(bérlet, szívességi 

lakáshasználat, családtag, stb.) 
 
7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, 

mezőgazdasági gépek adatai: 
 

Megnevezése Típusa Forgalmi értéke Szerzés éve Hasznosítása 

 

 

    

 
 

    

 

 

    

(Jelleg: személygépjármű, tehergépjármű, stb., Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra.) 
 
7.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket 

megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke: 
 

Megnevezése Értéke 

 ,-Ft 

 ,-Ft 
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8./ Harmadik személlyel szembeni követelések: 

 

Kötelezett neve Jogcíme Összege 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

 

9./ A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésé-
nek oka, rendkívüli kiadások, stb.): ………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

10./ Az eljárási illeték: 

 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 23. pontja értelmében a 

magánszemélyek – ideértve az egyéni vállalkozókat is – által az adóhatóságnál kezdeményezett 
első fokú államigazgatási eljárás illetékmentes.  

 
Tájékoztatás! 

 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a méltányossági kérelem elbírálásához használja 
fel. Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy 

elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a kérelmet.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelmem 
elbírálásához szükséges mértékben kezelje.  

 
Kelt: ……………………………., ………..év ………………….hó ..….nap 
 

 
 

…………………………….. 
  adózó aláírása 

Nyilatkozat 

 
A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó 

rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez 
hozzájárulok. 
 

                                                                                                            ……………………………… 
         (közeli hozzátartozó) 


