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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Kérelem ingatlan házszámának megállapításához adatlaphoz
(ASP IGAZ HSZ)

1. Beküldő adatai
Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint viselt név, születési
név, anyja születési neve, születési hely, idő az adatok előtöltésre kerülnek.
Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni,
ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény
kézbesítésével is.
A meghatalmazás típusát szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli.
Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az
engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan
elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám.
Előzmény információ szabad szöveges mezőjében tudja feltüntetni egy esetleges előzmény
dokumentum iktatószámát, vagy más olyan lényeges, szükséges előzményadatot amely az
üggyel összefügg.
A kérelem benyújtásakor 3 000 – Ft illetéket kell leróni.
A jelölőkör alkalmazásával kell nyilatkozni arról, hogy az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási
díj (ideértve az esetleges szakhatósági eljárások illetékét/díját is) előzetes fizetése megtörténte. Amennyiben igen egy újabb felületrész válik szerkeszthetővé, ahol a jelölőkörrel a fizetés
módja választható ki.

Átutalási megbízás estén fel kell tüntetni az átutalás időpontját (végrehajtás dátuma) a
naptárfunkció alkalmazásával. Fel kell tüntetni továbbá az indító számlaszám számát, a banki
tranzakció azonosítóját, és az összeget.
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Itt több fizetési mód is megadhatóak a
használatával szúrható be + fizetési mód.

funkció használatával, a nyilak

A 2. fizetési mód beszúrását követően ismét meg kell adni a jelölőkör alkalmazásával, hogy
mely fizetési mód adatait kívánja az ügyfél feltüntetni.
Ebben az esetben bővülnek a funkció lehetőségek is.

A piros négyzet törlésre szolgál, a kék négyzet kijelölésre.
Kézpénzutalási megbízás esetén a naptárfunkció alkalmazásával meg kell adni a
készpénzátutalás dátumát, a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító
számát, és a megfizetett összeget.

Kérelem ingatlan házszámának megállapításához
I.

II.

A kérelmező adatai
A kérelmező jellegét szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli, az nem
módosítható.
A kérelmező megegyezik a beküldővel így adatai előtöltésre kerülnek.
Kérelem tárgya
A szabad szöveges mezőben kell megadni az ingatlan helyrajzi számát, jelenlegi
megjelölését.
A szabad szöveges mezőben kell röviden, lényegre törően megjelölni a házszámozási
kérelem okát.
A szabad szöveges mezőben kell röviden, lényegre törően kell nyilatkozni a
kérelemhez fűződő jogáról, jogos érdekéről.
A határozatot/hatósági bizonyítványt az alábbi címre kérem megküldeni. Ennél a
résznél a pontos címet szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, ahol tényleges,
kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény kézbesítésével
is.
A Megjegyzés rovatnál kell minden olyan lényeges információt megadni, amely az
üggyel összefüggésben fontosnak tart.
A csatolt nyomtatványok száma rovatban db számot kell megadni, függetlenül attól,
hogy egy dokumentum hány oldalból áll.
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Csatolt dokumentumok listája
Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében, a kérelemhez mellékelni kell tulajdoni lap másolatot,
illetve ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, telekalakítási vázrajzot, amennyiben az a
kérelmezőnek rendelkezésére áll. A szabad szöveges mezőben a csatolt dokumentumok fajtáját kell
felsorolni pl. tulajdoni lap másolata, telekalakítási vázrajz, fotó a XY Hrsz-ú ingatlanról, stb..
III.

Aláírás, meghatalmazás
A dátum és a név az aláírásnál előtöltésre kerül, a dátum módosítható, a település
nevét ki kell tölteni.
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