
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője                       1. oldal 
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KÉRELEM  

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása céljából 
 
 

1. Az értékelés tárgya 

Az ingatlan címe: _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma: _________________     Tulajdoni hányad: _______________________ 
 
 
2. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása 
 

  □ gyámhatósági eljáráshoz,  
  

  □ lakásépítési támogatás áthelyezése eljáráshoz,  
        

  □ hagyatéki eljáráshoz, 
 

  □ végrehajtási eljáráshoz. 
 
 
3. Gyámhatósági vagy lakásépítési támogatás áthelyezése eljáráshoz történő 
     felhasználás esetén az alábbi adatokat kérjük megadni. 

Adó- és értékbizonyítvány jogosultja: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________________ Születési ideje: ____________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Lakcíme: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: ____________________ 

Kérelmező adatai: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________________ Születési ideje: ____________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Lakcíme: ____________________________________________________________________ 

                 ____________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ________________ e-mail címe: ____________________________________  



4. Hagyatéki eljáráshoz történő felhasználás esetén az alábbi adatokat                2. oldal 

     kérjük megadni. 

Az elhunyt adatai: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________________ Születési ideje: ____________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Volt állandó lakhelye: ___ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Elhalálozás időpontja: _________________Helye: ___________________________________ 

Közjegyzői megkeresés esetén:                                                                                        

Közjegyző neve: ______________________________________________________________ 

Címe: ______________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ________________ e-mail címe: ____________________________________  

Közjegyzői megkeresés ügyszáma: ________________________________               

Önkormányzati, jegyzői megkeresés esetén: 

Hatóság neve: ______________________________________________________________ 

Címe: ______________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ________________ e-mail címe: ____________________________________  

Hagyatéki ügyszáma: _____________________  

Hagyatéki ügyintéző neve: _____________________________________________________ 

Telefonszáma: _________________ e-mail címe: ___________________________________              

 

5. Végrehajtási eljáráshoz történő felhasználás estén az alábbi adatokat kérjük  

     megadni.  (Önálló bírósági végrehajtók, Végrehajtói irodák, NAV megkeresése esetén) 

Adós adatai: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________________ Születési ideje: ____________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Állandó lakhelye (székhelye): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Bejelentett tartózkodási helye: __________________________________________________ 

Adószáma: ___________________ 

Telefonszáma: ________________ e-mail címe: ____________________________________ 

 

 



Végrehajtó adatai:                                                                                                              3. oldal 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Címe: ______________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ________________ e-mail címe: ____________________________________  

Végrehajtói megkeresés ügyszáma: _____________________     

A végrehajtást elrendelő megnevezése: ___________________________________________ 

A végrehajtási okirat száma: __________________ A követelés jogcíme: ________________ 

 
Kelt, ______________________________ 
 
 
                                              _________________________________ 
                                                                                                                                           kérelmező aláírása 
 
 
Lakásépítési támogatás áthelyezése eljárás céljából kért adó-és értékbizonyítvány 
kiállítása illetékköteles! 
 
 A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok: 

1. Három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap 
2. Szerződés (adás-vételi, ajándékozási, stb. ) 


