
Újhartyán Község  Önkormányzatának 
................... sz. RENDELETE 

az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII. 16.) sz. rendelet módosításáról 
Egységes szerkezetbe 

 
 az építményadóról és telekadóról 

 
 
Újhartyán Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 
16.§.(1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében  
biztosított jogkörében eljárva az építményadóról és a telekadóról a következő rendeletet 
alkotja: 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Az építményadó és  a telekadó az önkormányzat saját bevételi forrásának kiegészítésére 

szolgál. 
 (2) A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 
 (3) A beszedett adó összegéről az önkormányzat évenként köteles a költségvetési beszámoló 
részeként a település lakosságát tájékoztatni. 

 
I.  
 

Építményadó 
 

2. § 
 

Az adó alanya 
 
(1) a.) a magánszemély, 
b.) jogi személy,  jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 
(2)A naptári év első napján az építmény, vagy telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 
tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó 
alanya. (Továbbiakban: tulajdonos) 
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 
 

3. § 
 

Adómentességek 
 
Mentes az adó alól: 
(1) a lakás. 
(2) a szükséglakás 
(3) a gyógy-vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 
100 m2 
(4) Garázs 
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(5) FL-1 és FL-2 övezetben lévő nem lakás céljára szolgáló építmény 
(6) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, kulturális, sport, illetőleg a nevelési-
oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. 
(7) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.  
(8) Az ingatlan – nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló 
épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, 
üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy az épületet az adóalany 
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja - 
kivéve a GIP-6 övezetben lévő ingatlanokat. 
(9) Adómentes a 2.§.  b)-c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az 
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban 
az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 
jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv 
esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.  
 

4.§. 
 

Az adókötelezettség szabályai 
 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára 

szolgáló épület, épületrész( a továbbiakban együtt: építmény). 
 
(2) az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos 
alapterületével, épület nem minősülő építmény esetén  az általa lefedett földrészlettel egyező 
nagyságú – földrészlet. 
(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, 
illetőleg hasznosításától függetlenül. 
 

5. § 
 
 

(1) Az adókötelezettség keletkezik 
a.) építmény tulajdon esetében: a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 

kiadását követő év első napján  
b.) az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti, 
 
(2) az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó 
adókötelezettség megszűnik, 
 
(3) az adókötelezettséget érintő változást ( így különösen a hasznos alapterület módosulását az 
építmény átminősítését ) a követő év első napjától kell figyelembe venni. 
 

6. § 
 

Az adó alapja és mértéke 
Az adó alapja az építmény   m2 -ben számított hasznos alapterülete / korrigált forgalmi értéke. 
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7. § 
 
Az adó évi mértéke a 6. § szerinti adóalap után …...... 
 

II. 
 

Telekadó 
 

8. § 
 

Adókötelezettség  
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet 
(továbbiakban: telek). 
 

9. § 
 

Az adó alanya 
 
(1)  a) a magánszemély, 
b.) jogi személy,  jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 
(2) A naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó 
alanya. (Továbbiakban: tulajdonos) 
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 
 

10. § 
 

Adómentesség 
 

Mentes az adó alól: 
(1) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, 
(2) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra 

használt telek után 
(3) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek. 
(4) FL-1 és FL-2 övezetben lévő telek. 
(5) A teleknek a 4. § (2) bekezdésének meghatározott része. 
(6) Az épülethez, az épületnek nem minősülő épitményhez, nyomvonal jellegű 

létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított  - 
védő(biztonsági) terület 

(7) IG-3 és IG-4 övezetben lévő telek ( a rendelet hatályba lépése napján tulajdonjoggal, 
illetve vételi joggal rendelkező tulajdonosa, e jogosult tulajdonjoga fennállása 
időtartamára) 
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11. § 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat 
közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól kivonását és vagy a művelési ág 
törlését követő év elős napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a 
megsemmisülést, lebontást  követő év első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettség megszűnik 
a) a belterületi földrészlet külterületté minősítéséről szóló önkormányzati határozat 

közzététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdasági 
művelésének megkezdése félévének  utolsó napján, 

b) építési tilalomnak az év első félévében történt kihirdetése esetén  a félév utolsó napján  
 

12. § 
 

Az adó alapja 
 

Az adó alapja a telek  m2 -ben számított hasznos alapterülete / korrigált forgalmi értéke. 
 

13. § 
 

Az adó mértéke 
 
Az adó mértéke a 12. §. alapján számított adóalap esetén …..... 
 

III. 
 

14. §. 
 

A bejelentés szabályai, az adó bevallása és megfizetése 
 
(1) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, a vállalkozási tevékenységet folytató 
magánszemély (adóalany) építményadó és teleadó fizetési kötelezettségét adókivetés útján 
teljesíti.  
 
(2) Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, a mentesség, a kedvezmény, az 
adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről bevallási, illetőleg bejelentési 
kötelezettség terheli. A közlést írásban, erre a célra szolgáló nyomtatványon kell megtenni az 
önkormányzati adóhatósághoz.  
 
(3) Az adókötelezettség keletkezéséről és az azt érintő változásokról annak bekövetkezésétől 
számított 15 napon belül kell adóbevallást adni. 
 
(4) Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő változás 
nem következett be. 
 
 

15. §. 



 
 

 

5 

 
Az adózónak az építményadót és a telekadót félévenként két egyenlő részletben kell  az adóév 
március 15-éig , illetve szeptember 15-éig megfizetnie az önkormányzat telekadó , illetve 
építményadó beszedési számlájára. 
 

IV. 
 

16. § 
 

Értelmező rendelkezések 
 
E rendelet alkalmazásában: 
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt 
-bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 
 
(2) építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, 
műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának 
megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül építménynek a  három évnél rövidebb 
időtartamra létesített építmény. 
 
 (3) épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, 
vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, vagy időszakos tartózkodás, 
illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely 
részben, vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az 
épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része. 
 
(4) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVII. törvény 2. Mellékletének 1-
6.pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy 
lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a 
rendeltetésszerű használatához szükséges – helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg 
nem haladó földrészlettel együtt azzal, hogy nem minősül szükséglakásnak az a 
helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik 
melegpadlós helyiséggel. 
  
(5) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a 
belmagasság legalább 1,90 m, a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az 
épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt 
erkélyek), és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének 
egyszinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. 
 
(6) kiegészítő helyiség: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához 
szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelő-tér, 
tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince). 
 
(7) nem lakás céljára szolgáló építmény: iroda, üzlet, műhely, raktár rendeltetésű építmény, 
vagyis mindazok az építmények, amelyek e tárgykörbe tartoznak és gazdasági, kereskedelmi, 
vállalkozási tevékenység gyakorlására szolgálnak (pl. kereskedelmi szálláshely, rendelők, 
stb.). 
 



 
 

 

6 

(8) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes 
szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. 
 
(9) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó-, vagy 
fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító 
célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot 
végez, továbbá amely gyógyszert forgalmaz. 
 
(10) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió 
Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, 
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a 
helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi 
ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, 
melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban szolgáltatás) nyújtók, ideértve a 
víziközmű-társulatot is. Idetartoznak a szilárd és folyékony hulladékszállítást végzők. 
Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75 
%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. 
 
(11) nevelési-oktatási intézmények:  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. 
§-ában a felsőoktatásról szóló 2005.  évi CXXXIX. törvény 18. §. (1)-(2) bekezdésében és a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény 
 
(12) ingatlan:  a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. 
 
(13) építmény megszűnése: ha az éületet lebontják, vagy megsemmisül. 
 
(14) belterületi földrészlet: épülettel be nem épített olyan földterület, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési 
ág szerint aranykoronaértékkel nyilvánított és tánylegesen mezőgazdaásgi művelés alat álló 
telket. 
 
(15) FL-1 és FL-2 övezet: falusias lakóterület a 15/1999. (IX.15.) sz. helyi építési szabályzat 
alapján 
 
(16) IG-3 és IG-4 övezet: ipari- gazdasági övezet a 15/1999. (IX.15.) sz. helyi építési 
szabályzat alapján 
 
(17) korrigált forgalmi érték: az Illetékekről szóló törvény alkalmazásával megállapított 
forgalmi érték 50%a. 
      

V. 
 

17. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) A Képviselő-testület az építményadót  és telekadót határozatlan időre vezeti be.  
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 

1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 
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(3) E rendelet …................én lép hatályba 
 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Újhartyán, 2005. július 01. 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella   Schulcz József 
                 jegyző                 polgármester 
 
 

 


