
 
  

Tisztelt Adózó! 
Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. § (2) bekezdése értelmében, ha a helyi adót nem az adózó 
állapítja meg (ilyen többek között a telekadó is), az adó megállapítása (határozat kibocsátásával) az adóhatóság feladata . Ennek 
érdekében az Ön tulajdonában lévő telekre vonatkozóan az adókötelezettség 2012. január 01. napjától {a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (továbbiakban: Htv.) 17-18 §} keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről annak bekövetkeztétől számítolt 15 napon belül 
adóbevallást kell tennie. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem 
következett be. Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot szerint keletkezik, így a változásról legkésőbb a változást követő 
év január 15-ig lehet az adóbevallást benyújtani. {Art.32.§ }  
Amennyiben Internet használattal is rendelkezik, úgy Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatal honlapjáról, a www.pilisszanto.hu a 
bevallási nyomtatvány letölthető, kinyomtatható. Az elkészített és aláírt nyomtatvány postai úton, illetve személyesen nyújtható be 
hivatalunkhoz. A bevallást kérjük olvashatóan nyomtatott betűvel kitölteni! Arra külön szíveskedjék ügyelni, hogy a bevallás minden 
szükséges adata beírásra kerüljön és a végén az aláírás is megtörténjék, ha szükséges a megállapodás is mellékelve legyen.  
 

Telekadó kötelezettségről röviden 
A Htv. 17.§-a, valamint Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  16/2011. (Xl.14.) számú önkormányzati rendelete 
az ingatlanokat terhelő   telekadóról {továbbiakban: Ör.} 2. §-a alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 
beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek). Az adókötelezettség kiterjed az illetékességi területen lévő ingatlantulajdonra, 
valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra..  
A Htv. szerint belterületi földrészletnek minősül az épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás 
belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és 
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket. (Htv. 52.§ 16.)  
 
Ebből eredően 2012. január 01. napjától az önkormányzat illetékességi területén lévő összes beépítetlen belterületi földrészlet 
adókötelezettség alá tartozik és fizetési kötelezettség  keletkezik.  
A telekadó adókötelezettségnek tehát két együttes törvényi feltétele van:  

• a telek vagy a telekrész beépítetlensége és  
• belterületisége  

 
A belterületiség kérdése viszonylag egyértelműen eldönthető a települési térképek, illetve az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján. 
A beépítetlenség azt jelenti, hogy az ingatlanon vagy annak egy részén sem épület(rész), sem a Htv. 52.§-ának 5. pontja szerinti - 
épületnek nem minősülő - építmény, azaz műtárgy nem áll. (A tárgyi adókötelezettség vonatkozásában egyébként közörnbös, hogy a 
teljesen "üres" telek vagy az épülettel le nem fedett telekrész - építésügyi szempontból - épülettel, műtárggyal beépíthető-e vagy sem, a 
beépíthetőség tehát nem feltétele a telekadó-kötelezettségnek.) Mindezekre tekintettel tehát a telekadó tárgykörébe, azaz hatálya alá 
tartozik az épülettel vagy műtárggyal le nem fedett telekrész egésze, ideértve az épület rendeltetés szerű használatához szükséges 
földrészletet (telekrészt) is. (Ebből egyébként az is következik, hogy a telek épülettel, műtárggyal lefedett része nem lehet tárgya a 
telekadónak.)   
Azon építmények, műtárgyak (utak, parkolók, sportpályák, járdák stb.) "megalkotása" esetén, melyek végleges műszaki alkotások, 
nem egy építkezési folyamat közbenső szakaszai, az ingatlanterület teljes beépítése az építménnyel érintett ingatlan telekadó 
kötelezettségét az adóév utolsó napján megszünteti.  
 
Kitöltési útmutató a bevallási nyomtatványhoz: 
I. A bevallás fajtája  

• Megállapodás alapján benyújtott bevallás: 
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. (A tulajdonos, a vagyoni 
értékű jog jogosított ja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az 
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy 
tulajdonost is felruházhatnak. (Htv. 12.§)  
Ha a teleknek több tulajdonosa van, úgy két lehetőség között választhatnak az érintettek:  

1. Minden tulajdonos külön-külön bevallást készít, és ez alapján tulajdoni rész arányában viselik a kötelezettségeket. 
Ebben az esetben a ,,Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás"-hoz kell "x" jelet tennie!  

2. A tulajdonosok közül egy adóalany lesz felruházva a tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel, azaz Ö készíti el a 
bevallást és a megállapodás alapján egyedül O viseli a terheket. Ebben az esetben a  megállapodás alapján benyújtott 
bevallás "x" jelet tennie!  
Ha ezt választják, akkor a bevalláshoz külön lapon mellékelni kell a tulajdonosok illetve a vagyoni értékű jog 
jogosultjai által aláírt megállapodási nyomtatványt (megállapodás) is.  
 

• Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. 
Abban az esetben, ha az ingatlannak csak egy tulajdonosa van, és az ingatlant a földhivatalnál bejegyzett vagyoni értékű jog 
nem terheli, akkor ebben a rovatban a ,, X"-t kell jelölni {Htv.12.§ j. A helyi adók tekintetében vagyoni értékű jog [Htv. 52. § 
3. pontj a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tart6s földhasználat. a haszonélvezet, a használat joga ideértve a külföldiek 
ingatlanhasználati jogát is -, és a földhasználat. . Ha a telek vagyoni értékű joggal terhelt, úgy a bevallás kitöltője 
főszabályként nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékű jog jogosult ja. Amennyiben ad6z6 vagyoni értékű joga az egész 
ad6tárgyra (építmény) kiterjed, úgy megállapodásra sincs szükség [Htv.12.§ (1) bek.}.  
 
 
 



II.. A bevallás benyújtásának az oka  
• A telek adókötelezettsége a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek 

mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény 
megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik {Htv. 20. § (I)}  

• Az adókötelezettség megszűnik  a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati határozat közzététele, továbbá a telek 
művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdasági művelésének megkezdése félévének utolsó napján {Htv. 20.§ (2)}. Az 
adókötelezettségben bekövetkező egyéb változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.  

 
A telekadóban bekövetkezett az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. A bevallás 
okaként a megfelelő megjegyzést (adókötelezettség keletkezése, megszűnése vagy változás bejelentése), azon belül a konkrét 
eseményt kérjük jelölni, vagy a változás okát feltüntetni.  
 
III. Az adókötelezettségének keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja  
Az ingatlan vásárlása, eladása esetén az adásvételi szerződés földhivatalhoz történő benyújtásénak, széljegyzésének dátumát kell 
feltüntetni [Htv. 4.§ és 52.§ 7.pont}.  
Öröklés esetén a tulajdonjog szerzés időpont ja vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, mely szerint a 
tulajdonjog keletkezése az örökhagyó elhalálozását követő év első napjától keletkezik, a bevallási határidő a hagyatékátadó végzés 
jogerőre emelkedésétől számított 15. nap.  
 
IV. A telek  
Az ingatlan-nyilvántartás adataira alapozva meg kell adni a telek címét és a helyrajzi számot. Fontos, hogy ezek a földhivatali 
nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek.  
Az üzleti célú ingatlan jelölését azért kell elvégeznie, mert törvényi szabályozás miatt megszűnt a települési önkormányzatok 
kedvezmény- és mentességnyújtási lehetősége a vállalkozók üzleti célt szolgáló telke után {Htv.7.§ e.) pont}. Mindezek alapján annak 
megítélése, hogy mi tartozik az adókönnyítésben nem részesíthető telkek körébe egyrészt azon múlik, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, 
másrészt azon, hogy azt milyen célra használják. Abban az esetben, ha valamely ingatlanon egy vállalkozás (gazdasági társaság) 
adóalanyisága áll fenn (a társaság az ingatlan tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosított ja), akkor az ingatlan kizárólag üzleti 
célúnak minősíthető. Ha az ingatlan valamely vállalkozás székhelyéül (telephelyéül) szolgál ugyan, de tulajdonosa valamely nem 
vállalkozó magánszemély, úgy az ingatlan használata nem minősül üzleti célúnak.  
A fentieket figyelembe véve az ingatlan használatának módjáról nyilatkozni szükséges.  
 
V. A bevallás benyújtója  
A tulajdonos majd későbbiekben adózó azonosításához szükséges adatokat kell itt feltüntetni; mind a természetes személynek, mind a 
jogi személynek egyaránt. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.  
A Htv. 52.§ 7. pontja szerint a telek tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki   az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként 
szerepel, Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a 
földhivatal széljegyezte-, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik 
arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (a kezelői jog, a 
vagyonkezelői jog, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -) terheli, az annak 
gyakorlására jogosult az adó alanya.  
A bevallásbenyújtó minőségét a megfelelő helyen kell jelölni (tulajdonos, résztulajdonos, vagyoni értékű jog jogosult ja), valamint a 
tulajdoni hányadot feltüntetni. Amennyiben több tulajdonosa is van az ingatlannak, úgy az V/A. pontban a tulajdonostársak adatait is 
kérjük megadni.  
  
VI. A telek általános jellemzői 
Ebben a pontban a telekadó hatálya alá tartozó telekrész nagyságát kell meghatározni.  
Nem tartozik az adó nem tárgyi hatálya, ezért az adókötelezettség vizsgálatakor figyelmen kívül kell hagyni mind az épülettel, mind az 
építménnyel (úttal) lefedett telekrészt. azaz ezen telekrészek négyzetméterben számított, összesített alapterülete a telek teljes 
alapterületéből levonandó.  
 
Vll/A. Mentességek, kedvezmények  

1. Törvényi mentességek  
A Htv. 19.§-a szerint - bevallási kötelezettség mellett -   
1.1  az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, 
1.2  A telek erdő művelési ágban van nyilvántartva 
2.3. az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a, 

A mentes területeket külön-külön kell jelölni.  
A telekadó-köteles belterületi földterület meghatározásához a VI/3. pontban szereplő telekadó hatálya alá tartozó részt csökkentetni 
kell a mentes területek (1.6,1.7, 1.8) nagyságával.  
 
2. Pilisszántó Község Önkormányzati rendelet által nyújtott kedvezményei  

2.1  Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete 5. § (7)   
bekezdése 7) pontja alapján az az adóalany aki közműfejlesztési hozzájárulást fizet mentesül az adó 50%-a alól. 

Az a telek tulajdonos, aki az adóévet megelőző évben önkormányzat által szervezett, vagy lakossági önerős kommunális 
közműberuházáshoz (Htv. 52. § 18. pont) hozzájárulást, befizetést teljesített 50%-os mértékű kedvezményben részesül.  
Igazolni azt a Pilisszántó Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által kiadott igazolással lehet. 
Ezt kétféle képen veheti igénybe: 

1. a bevallásához csatolja az igazolást 
2. külön kérelemre az igazolással   


