
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 

 

Rövid leírás: 

 

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző adóügyi hatáskörében állítja ki az illetékességi területén 

található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány 

tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál 

figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. 

 

Eljárás: 

 

Az eljárás megkeresés (pl. hagyatéki, végrehajtási eljárások) vagy kérelem alapján indul, külön 

jogszabályokban megjelölt esetekben. 

 

A kérelem benyújtható: 

- személyesen: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, 

- postai úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, 

- elektronikus úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap. 

 

Törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni 

vállalkozót is), valamint az ügyfél jogi képviselője. 

 

Az eljárás illetéke: 

 

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása 

illetékmentes. 

 

Egyéb – jogszabályban megjelölt – esetekben ingatlanonként 4000 Ft, amelyet Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencvárosi Önkormányzat illeték beszedési számlájára 10401196-00028997-00000009 kell 

teljesíteni. 

Adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges dokumentumok: 

- kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, levelezési 

címét, esetleg telefonos és e-mail elérhetőségét, a kérelem felhasználási célját, az ingatlan 

adatait (helyrajzi szám, cím), 

- képviselet esetén meghatalmazás, 

- adásvételi, ajándékozási, csereszerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt 

gyámhatósági eljárásban kérik), 

- amennyiben az eljárás nem illetékmentes, az eljárási illeték befizetését igazoló csekk 

feladóvevénye, vagy az átutalás teljesítéséről szóló igazolás. 

Jogszabály: 

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés, 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés, 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont, 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz 

kapcsolódó része, 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet, 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 



 

 

Jogorvoslat: 

 

Az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést Budapest Főváros 

Kormányhivatalának címezve, de hatóságunknál kell benyújtani. A fellebbezésre nyitva álló határidő az 

adó- és értékbizonyítvány közlésétől számított 15 nap. A fellebbezési eljárás illetékköteles, az illeték 

mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, 

de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A fellebbezést indokolni kell. 

 

Nyomtatvány: 

 

(adó- és értékbizonyítvány) 

 

Ügyintézést végző szervezeti egység: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda 

1093 Budapest, Bakáts utca 8. 

telefon: +36 (1) 215-1077/427, 426, 437 

e-mail: adoiroda@ferencvaros.hu 

https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/01/BP09ADO_kerelem_ado_ert_biz.pdf
mailto:adoiroda@ferencvaros.hu

