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MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
(fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre és/vagy mentességre irányuló elbíráláshoz) 

 
 

I. KÉRELEM TÁRGYA: [a kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! 
 a) fizetés halasztás (egyösszegű megfizetés egy későbbi időpontban) 
                kérelmezett fizetési időpont: _______________ig. 
 b) részletfizetés (részletezve) kérelmezett részletek száma, összege, fizetés kezdő      
     időpontja: _________________________________________________________________ 
 c) adómérséklés (részletezve): ___________________________________________________ 
 d) adómentesség: _________év____________________hó________naptól (lásd ök. rendelet) 
 e) vegyes (fizetési könnyítés és mérséklés, részletezve): ______________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
 f) egyéb: ____________________________________________________________________ 

II. ADÓZÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: 
 a) Név: __________________________________________________________________ 
 b) Adóazonosító szám: ________________________________________________________ 
 c) Lakcíme: _________________________________________________________________ 
 d) Telefonszám: ____________________________lakás,_______________________(mobil) 
 e) Foglalkozása: ______________________________________________________________ 
 f) Munkahely megnevezése és címe: ______________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
 g) Jelenlegi rendszeres - eü-i, nyugdíjjárulékkel, munkavállalói járulék és szja adó- 
     előleggel csökkentett - jövedelem (vagy utolsó 3 hónap átlaga): ______________________ 

III. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI: 
 a) Házastárs (élettárs) neve: _____________________________________________________ 
 b) Foglalkozása, munkahelye: ___________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
 c) Havi nettó jövedelme: _______________________________________________________ 
 d) A közös háztartásban élő más családtag neve, foglalkozása, összes nettó        
     jövedelmük: _______________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 

Eltartott családtag neve Születési 
hely 

Születési 
idő 

Anyja neve Rokonsági 
fog 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Eltartottnak nem minősülő 
családtag 
1.     

2.     

3.     

4.     

[Figyelem! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) 
jövedelem-igazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló 
szelvény, illetve az azt megállapító határozat (másolatban) csatolása szükséges!] 



IV. EGYÉB ADATOK: 
 1) Jövedelmi adatok: 

- Munkaviszonyból származó, rendszeres havi nettó jövedelem: ____________Ft 
- Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem: ________Ft 
- Egyéni vállalkozói kivét: ___________Ft 
- Nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás: ___________Ft 
- Munkanélküli segély: ___________Ft 
- Rendszeres szociális járadék: ___________Ft 
- Gyermekek után járó tartásdíj: ___________Ft 
- Családi pótlék, kiegészítő családi pótlék: ___________Ft 
- Egyéb jövedelem (megnevezéssel: …………………………. ___________Ft 
- Összes jövedelem: ___________Ft 

 2) A IV/1. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő lakásfenntartással kapcsolatos  
     kiadások (havonta): 
Kiadás jogcíme összege  Kiadás jogcíme összege 
Villanyszámla   Közös költség  
Gázszámla   Telefonszámla  
Távhőszolgáltatás díja   Szemétszállítási költség  
Tüzelő költsége   egyéb ………………..  
Vízdíj     
 

Mindösszesen:  
 
 3) Egyéb rendszeres többletkiadások egy hónapra eső összege: 
Kiadás jogcíme összege  Kiadás jogcíme összege 
Lakáshitel törlesztés   Biztosítási díjak  
Áruvásárlási hitel törlesztés   Gyógyszerköltség  
Munkáltatói kölcsön   Egyéb ……………….  

 
V. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 

 1) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír,                     
     vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog (Bt-ben és/vagy Kft-ben fenn-                     
     álló tulajdonosi érdekeltség) értéke: 
     fajtája: _______________________________________ értéke:______________________      
     fajtája: _______________________________________ értéke:______________________ 
 
 2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok 
 Lakhatást szolgáló ingatlan Egyéb ingatlanok Egyéb 

ingatlanok 
Egyéb ingatlanok 

Ingatlan 
megnevezése 

    

Ingatlan címe     

Tulajdonos(ok) 

neve 

    

Tulajdoni arány     
Méret (nm) 

szobák száma 
    

Szerzés éve     
Ottlakás jogcíme**     
Forgalmi érték     
**

 - tulajdonos, albérlő, szívességi lakáshasználó, családtag, stb. 



 3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, 

     ipari-, mezőgazdasági gépek adatai: 

Típusa Kora  Szerzés éve Forgalmi értéke Tulajdonosa 
     

     

     

     

 

    A kérelmező és a vele közös háztartásban élők által lízingelt gépjárművek:  

Típusa Kora  Lízingbe vétel kezdet és lejárta Lízingdíj havi összege 

    

    

    

    

  
 4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 100 eFt egyedi 

    értéket meghaladó ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alko- 

    tás, ékszer, műszaki cikk, stb.): 

Ingóság megnevezése Szerzés éve Forgalmi értéke Tulajdonosa 
    

    

    

     

VI. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések: 
 (fizetési nehézség keletkezésének oka; rendkívüli kiadások, stb.) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: _____________________(helység) _____(év)___________(hónap)______(nap) 
 
 
 
 
        ___________________________ 

          adózó 

                   (kérelmező aláírása) 


