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Nyomtatványok

Elektronikus nyomtatványok - ÁNYK
Elektronikus nyomtatványok - ÁNYK

Elektronikus nyomtatványok - Általános nyomtatványkitölt? programhoz
Segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez:
Az elektronikus kapcsolattartásra, így az adóbevallásra, bejelentésre a kormányzati portálon keresztül az
ügyfélkapu használatával van lehet?ség mind magánszemélyek, mind jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkez? szervezet számára. A nem természetes személy adóalanyok esetében a szervezet által megjelölt jogi
képviselettel rendelkez?nek kell regisztrált ügyfélkapuval bírnia, és ezen, magánszemély ügyfélkapuján keresztül
nyílik lehet?sége a szervezetnek az elektronikus kapcsolattartásra.
Az ügyfélkapu létrehozása az Okmányirodában történik. A regisztráció során a személyes megjelenés, valamint
ennek folyamán létrehozott egyedi felhasználónév és jelszó biztosítja, hogy a kés?bbiekben kizárólag az ügyfél tud
eljárási cselekményeket kezdeményezni az ügyfélkapu rendszerén keresztül.
Elektronikus nyomtatványbeküldést a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános
nyomtatványkitölt? (ÁNYK) keretprogram segítségével tölthet? ki és adható fel.
Mire van szükség a nyomtatvány kitöltéséhez?

1. JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója (JRE6). - segítség a telepítéshez
2. ÁNYK (Általános Nyomtatványkitölt?) keretprogram - segítség a telepítéshez
3. Elektronikus nyomtatvány - lejjeb megtalálhatóak
4. Regisztráció az ÜGYFÉLKAPU-hoz - segítség a regisztrációhoz

Elektronikus nyomtatványok - DMJV Polgármesteri Hivatal
Csatolmány
?rlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kitöltési útmutató a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél
benyújtásához
?rlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyz? birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Kitöltési útmutató a keresetlevél beterjesztéséhez jegyz? birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti
perben

Elektronikus nyomtatványok - DMJV Önkormányzat
Csatolmány
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Csatolmány
?rlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kitöltési útmutató a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél
benyújtásához

Frissítve: 2017. július 14.

Polgármesteri hivatal
Szociális osztály

Szociális osztályhoz tartozó dokumentumok
Csatolmány
Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Kérelem - átmeneti segély megállapításához
Kérelem - gondozási támogatás megállapításához
Kérelem - gyógyszerköltség támogatás megállapításához
Kérelem - hátralékkezelési támogatás megállapításához
Kérelem - helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához
Lakásfenntartási támogatás - Nyilatkozat lakóingatlanban életvitelszer?en együtt él? személyekr?l
Kérelem - id?skorúak támogatásának megállapításához
Kérelem - iskolakezdési támogatás megállapításához
Kérelem - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához
Kérelem - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
Kérelem - születési támogatás megállapításához

Közigazgatási Osztály
Lakásügyi, általános igazgatási, és hagyatéki ügyintézés
Építéshatósági ügyintézés
Nyomtatványok ipari tevékenységet folytatók részére
Nyomtatványok kereskedelmi tevékenységet folytatók részére
Anyakönyvi ügyintézés
Közigazgatási Osztály - ellen?rzési tervek
Anyakönyv

Anyakönyvi ügyintézés
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Csatolmány
Meghatalmazás anyakönyvi kivonat átvételére
Tájékoztatás az anyakönyvi ügyintézésr?l

Jogi és Közgy?lési Osztály

Jogi és Közgy?lési Osztály - nyomtatványok
Csatolmány
Kárbejelent? lap

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály - nyomtatványok
Csatolmány
Ebösszeíró adatlap 2017.
Behajtási engedély kérelem
Fakivágási kérelem
Közterület használati kérelem
Kérelem telephelyre utaló tábla elhelyezéséhez
Kérelem mozgáskorlátozott parkoló létesítéséhez
Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez

F?építészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

F?építészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály - nyomtatványok
Csatolmány
Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz, településképi konzultáció kéréséhez
Kérelem örökségvédelmi támogatás iránt

Környezetvédelem Hatósági eljárás megindítása iránti kérelem Tájékoztató: letöltés
nyomtatvány: kézi kitöltéshez | elektronikus kitöltéshez
Tájékoztató: letöltés
Zajkibocsátási határérték kérelem
közterületi rendezvény esetében:
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nyomtatvány: kézi kitöltéshez | elektronikus kitöltéshez | szakért?i lista
üzemi, szabadid?s létesítmény esetében:
nyomtatvány: kézi kitöltéshez | elektronikus kitöltéshez | szakért?i lista
Tájékoztató: letöltés
Jelentés zajkibocsátás megváltozásáról
nyomtatvány: kézi kitöltéshez | elektronikus kitöltéshez | szakért?i lista
Tájékoztató: letöltés
Nyilatkozat illetékmentesség
igénybevételéhez
nyomtatvány: kézi kitöltéshez | elektronikus kitöltéshez
Tájékoztató: letöltés
Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy
ásott kutak engedélyezésér?l
Kérelem vízjogi létesítési engedélyezési
Nyomtatvány: letöltés
eljáráshoz
Kérelem vízjogi üzemeltetési és fennmaradási Nyomtatvány: letöltés
engedélyezési eljáráshoz
Kérelem vízjogi megszüntetési engedélyezési Nyomtatvány: letöltés
eljáráshoz
Tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal elérhet?ségeink bármelyikén.
Adóügyek

Adóügyek - Nyomtatványok
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók szíves figyelmét, hogy 2018. január 1. napjától
elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az elektronikus kapcsolattartás
igénybevétele adóhatóságunk által fenntartott ?rlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás (ÁNYK nyomtatványkitölt?
program) segítségével történhet meg. Azokban az ügyekben, melyekhez nem áll rendelkezésre az ÁNYK
keretrendszerben alkalmazható elektronikus ?rlap, így például a meghatalmazás vonatkozásában, az Általános
célú elektronikus kérelem ?rlap (e-Papír) szolgáltatást köteles igénybe venni. Az e-Papír felület a
https://epapir.gov.hu/ oldalon érhet? el. Az elektronikus ügyintézésr?l b?vebben a Tájékoztató az E-ügyintézés
általános szabályairól linken tájékozódhatnak.
ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTHATÓ NYOMTATVÁNYOK
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy mindig a nyomtatványok legfrissebb verzióját használják!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az adózó helyett képvisel?je nyújtja be elektronikusan a
nyomtatványt, úgy a képviseleti jogosultságot - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - igazolni kell.
Ezt az alábbi formanyomtatvány vagy a https://dunaujvaros.eado.hu/ elérhet?ségen rögzített meghatalmazás
benyújtásával lehet megtenni. A képviseleti jog keletkezése és megsz?nése az adóhatósággal szemben az
adóhatósághoz történ? bejelentést?l hatályos, így a képviseleti jogosultságot legkés?bb az adóügy els?
elektronikus intézése id?pontját megel?z? munkanapon adóhatóságunkhoz be kell jelenteni. A meghatalmazáson a
képviseleti jogosultság igazolása mellett többek között nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazott
milyen min?ségben jár el, milyen id?pontig érvényes az adott meghatalmazás, valamint arról, hogy a képviseleti
jogosultság tartalma mely ügycsoportokra terjed ki. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók részér?l a
meghatalmazás papír alapon, postai úton nem küldhet? be, az kizárólag elektronikusan nyújtható be. A kitöltött
dokumentumot kinyomtatást követ?en eredeti aláírással szükséges ellátni, majd azt az e-papír felületre feltöltve az
Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíteni kell. Amennyiben a
képviseleti jogosultság igazolását elmulasztják, úgy az adókötelezettség nem teljesíthet?, ezért kérjük ügyeljenek
arra, hogy ezt az elektronikus ügyintézés id?pontját megel?z? id?ben megtegyék és azt az ügyfélkapun, cégkapun
keresztül küldött nyomtatvány beérkezése el?tt nyilvántartásunkban rögzíteni tudjuk.

Meghatalmazás
Meghatalmazás visszavonása
HELYI IPAR?ZÉSI ADÓ
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Bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatvány
Bevallás állandó jelleggel végzett ipar?zési tevékenységr?l
2019. évi ipar?zési adóbevallás
2018. évi ipar?zési adóbevallás
2017. évi ipar?zési adóbevallás - kitöltési útmutató
2016. évi ipar?zési adóbevallás
2015. évi ipar?zési adóbevallás
Ipar?zési adóbevallást helyettesít? nyilatkozat az adómentesség feltételeinek meglétér?l (társadalmi
szervezet, alapítvány, közszolgáltató szervezet, közhasznú szervezetek, stb. részére)
Bevallás az ipar?zési adóel?leg kiegészítésér?l
Bevallás ideiglenes jelleggel végzett ipar?zési tevékenységr?l
Nyilatkozat – szüneteltetés alatt megsz?nt egyéni vállalkozók részére
ÉPÍTMÉNYADÓ
Építményadó adatbejelentés
Nyilatkozat építmény adó mentességr?l (az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár részére)
Kiegészít? lap külföldi tulajdonosok adatairól
Adatbejelent? lap a reklámhordozó utáni építményadóról
IDEGENFORGALMI ADÓ
Bejelentkezési nyomtatvány (A bejelentkezési lap megegyezik az ipar?zési adó bejelentkezési
nyomtatványával)
Havi bevallás
EGYÉB NYOMTATVÁNYOK
Adótúlfizetés átkönyvelése, ill. visszaigénylése iránti kérelem
Adóigazolás iránti kérelem
Ipar?zési adóel?leg mérséklése iránti kérelem
Fizetés könnyítés iránti kérelem gazdasági társaságok részére
Fizetés könnyítés iránti kérelem magánszemély vállalkozók részére
Fizetés könnyítés iránti kérelem magánszemélyek részére
Mérséklés iránti kérelem gazdasági társaságok részére
Mérséklés iránti kérelem magánszemély vállalkozók részére
Mérséklés iránti kérelem magánszemélyek részére
Bevallás az el?rehozott helyi adóról
Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem
Elektronikus úton beküldhet? nyomtatványaink használatához szükséges programok:

Az ÁNYK letöltéséhez, telepítéséhez kattintson ide!

Az ÁNYK futtatásához szükséges JAVA környezet letöltéséhez kattintson ide!
ELLEN?RZÖTT, PDF FORMÁTUMÚ NYOMTATVÁNYOK (elektronikusan nem beküldhet?)
Fontos! A nyomtatvány megnyitását követ?en, a kitöltés megkezdése el?tt a kezelhet?ség és
ellen?rizhet?ség érdekében célszer? az ?rlap mentése a számítógépre.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy mindig a nyomtatványok legfrissebb verzióját használják!
HELYI IPAR?ZÉSI ADÓ
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Bevallás állandó jelleggel végzett ipar?zési tevékenységr?l
2014. évi ipar?zési adóbevallás
Kitöltési útmutató
2013. évi ipar?zési adóbevallás
Kitöltési útmutató
2012. évi ipar?zési adóbevallás
Kitöltési útmutató
GÉPJÁRM?ADÓ
Adatbejelentés gépjárm?adóról
Bejelentés kombinált áruszállításról
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Bevallás talajterhelési díjhoz
Kitöltési útmutató
MAGÁNF?ZÖTT PÁRLAT JÖVEDÉKI ADÓJA
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Bejelentés az 50 litert meghaladó mennyiségben el?állított párlat megsemmisítésér?l
EGYÉB NYOMTATVÁNYOK
Adótúlfizetés átkönyvelése, ill. visszaigénylése iránti kérelem
Adóigazolás iránti kérelem
Adó- és értékbizonyítvány kiadása iránti kérelem
Fizetés könnyítés iránti kérelem magánszemélyek részére
Mérséklés iránti kérelem magánszemélyek részére
Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem
Meghatalmazás
Meghatalmazás visszavonása
A pdf formátumú nyomtatványaink használatához szükséges program:

Az adobe reader letöltéséhez, telepítéséhez kattintson ide!
SEGÉDLETEK
Segédlet a 2012. évi ipar?zési adóbevallás "E" betétlapjának kitöltéséhez (számítási példák)
Segédkalkulátor az "E" betétlap adatainak számításhoz
Felhasználói segédlet a pdf. ?rlapokhoz – Gyakran ismételt kérdések
Kitöltési útmutató pdf ?rlapokhoz

Frissítve: 2019. március 20.
Személyügyi és M?ködtetési Osztály

Személyügyi és M?ködtetési Osztály - nyomtatványok
Csatolmány
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Csatolmány
Vagyonnyilatkozat - Nyomtatvány
Vagyonnyilatkozat - A kötelezettel egy háztartásban él? hozzátartozó személyi adatai
Vagyonnyilatkozat - Kitöltési útmutató

Humán Szolgáltatási Osztály

Humán Szolgáltatási Osztály - nyomtatványok
Csatolmány
Adatlap - civil szervezet nyilvántartásához
Javaslat a Dunaújvárosi Települési Értéktárba történ? felvételhez

Járási hivatal
Kormányablak

Népességnyilvántartás - nyomtatványok
Csatolmány
Adatszolgáltatást igényl? lap
Fiktiválás nyomtatvány
Kérelem - hatósági bizonyítvány kiállítása
Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat
Meghatalmazás: lakcímváltozás
Meghatalmazás: személyes adatok
Tulajdonosi hozzájárulás

Gépjárm? ügyek - nyomtatványok
Csatolmány
Kérelem - gépjárm? ideiglenes kivonása
Kérelem - gépjárm? átrendszámozására
Meghatalmazás
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Hatósági Osztály
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen?rz? Szakigazgatási Szerv

Dunaújvárosi Járási Hivatal - Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Nyomtatványok
Csatolmány
külön engedély kérelem
kistermel?i regisztrációhoz kérelem
állati melléktermék eltér? ártalmatlanítási iránti kérelem
rendezvény bejelentése
rendezvényszervez?k részére tájékoztató
Bejelentés- bejelentésköteles élelmiszer-el?állító létesítmény
64/2007 (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet alapján bejelentésre kötelezett tevékenységek nyilvántartásba
vétele kérelem
148/2007.(XII.8.) FVM rendelethez kapcsolódó jóváhagyási kérelem
hatósági állatorvosi igazolás
7/2015.(III.11.) FM r. sz. tenyészkoca fér?hely kapacitás igazolás kérelem
7/2015.(III.11.) FM r. sz. tenyészkoca igazolás kérelem
140/2007 (XI.28.) FVM r. sz. hízósertés kérelem
Földforgalmi kérelem
Él?állat szállító járm? engedély kérelem
Tojótyúk telep nyilvántartásba vételi kérelem

Frissítve: 2019. május 6.
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