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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervében a novemberi ülésére ismételten 
napirendre tűzte a 2015 februárjában előterjesztett telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) 
önkormányzati rendelet (korábban: rendelet) felülvizsgálatát, mely akkor nem került 
elfogadásra.  
 
A jelenlegi felülvizsgálat keretében kettő lényeges módosításra térünk ki. 
 
Eszerint: 
 
a,) adózót és adóhatóságot érintő adminisztrációs terheket csökkentő intézkedésekre, 
b.) valamint a jogerős építési engedéllyel rendelkező, telekadóval érintett adózók feltételes 
mentességre vonatkozó részletszabályokra. 

 
Fontos tudni, hogy az adókötelezettség fogalma alatt nem csak a belterületi üres telkek 
adóztatását kell érteni, hanem minden belterületi és egyes külterületi földrészletet is.  
 
A törvény értelmében az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa vagy a 
vagyoni értékű jog tulajdonosa. 
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Telekadó bevallás benyújtásának kötelezettsége:  
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32.§ (2)-(5) 
bekezdése szerint: 
„(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) 
követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.  
(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig 
a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.  
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 
15-éig kell bevallást tennie. 
(5) Ha az építményadó, illetve telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, az 
építményadóról, illetve telekadóról szóló bevallásban feltünteti - az adóév első napjának 
megfelelő állapot szerint - a szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), 
lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.” 
 
A magánszemély adóalanyok esetében az ingatlan nyilvántartás szerint lakóházzal beépített 
belterületi telek rendeletünk alapján adómentességben részesül, de bevallásköteles. Ez azt 
jelenti, hogy az adózónak telekadó bevallást kell benyújtani az Önkormányzati adóhatósághoz 
akkor is, ha a tulajdonába került ingatlanon már a megszerzést megelőzően is lakóház állt. 
 
Az adóhatóság ingatlanonként és tulajdonosonként határozattal állapítja meg a telekadó 
tekintetében a mentességet vagy az adókötelezettséget.  

A 2016. évi helyi adó törvény módosításai között szerepel már az iparűzési adó tekintetében 
is az a javaslat, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a jogalkotó mentesíti 
azokat az adóalanyokat az adóévi adóbevallás benyújtásának kötelezettsége alól, akiket az 
önkormányzati adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján az adóévre adófizetési 
kötelezettség nem terhel.  

Az Art. és a helyi adókról szóló 1990.évi C. tv (a továbbiakban: Htv.) szabályozása alapján a 
kivetéses helyi adók (itt telekadó) alanya nem köteles évről évre, vagyis adóévenként 
adóbevallást benyújtani. Az első bevallást, azaz a telekadó bevezetéséhez kapcsolódó 
bevallást követően adóbevallási kötelezettsége csak akkor áll elő, ha a körülményekben 
valamely adókötelezettséget érintő változás következik be: pl. változik az adóalap nagysága, a 
telek nagysága, a telken lévő épületek alapterülete, hasznos alapterülete, az adóalany 
személyében változás történik, vagy változik a tulajdoni hányad, az ingatlant átminősítik.  
 
A Htv. 43.§ (2) bekezdésének módosítása 2013. január 1-jei hatálytól lehetővé teszi, hogy a 
korábbi szabályozástól eltérően az önkormányzat már mentesítheti a telekadó alanyát – a 
vállalkozónak minősülő adóalany kivételével – a bevallás-benyújtási kötelezettsége alól, 
feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.  
 
Ezen módosuló szabály alapján javasoljuk, hogy a magánszemélyeket az őket terhelő 
bevallás-benyújtási kötelezettség alól is mentesítsük abban az esetben, ha a rendelet 2.§ (1) 
bekezdés a) pontja értelmében az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóházzal beépített belterületi 
telek után mentességben részesülnek. 
 
Ezzel a bevallási kötelezettség alóli mentesítéssel a magánszemélyek esetében könnyítést 
alkalmaznánk, ugyanakkor a tulajdonos-változással, a tulajdoni hányad változásával (öröklés, 
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ajándékozás, stb.) összefüggő adminisztratív és ellenőrzési feladatok is csökkennének az 
adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó költségek (irodaszer, postaköltség) mellett. 
 
Jogerős építési engedéllyel rendelkező, telekadóval érintett adózók feltételes mentességre 
vonatkozó részletszabályai: 
 
A rendelet 2. § bekezdése alapján „mentes az adó megfizetése alól a belterületi telekkel 
rendelkező magánszemély tulajdonos vagy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni 
értékű joggal rendelkező magánszemély, ha: 
 a) a telekre lakóépület felépítésére vonatkozóan jogerős építési engedély kerül kiadásra, 
azonban a lakóépületre vonatkozóan a magánszemély nem rendelkezik jogerős 
használatbavételi, vagy fennmaradási engedéllyel”, és a magánszemély nyilatkozatban 
vállalja, hogy a jogerős építési engedély megszerzését követő 2 éven belül a lakóépület építése 
befejeződik, és ezen határidőn belül az ingatlan-nyilvántartásban a lakóépületet feltüntetteti, 
amennyiben a lakóépület az ingatlan-nyilvántartásban a fenti határidőben ténylegesen 
feltüntetésre is kerül.” 
 
A rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított adó megfizetése alóli mentesség érvényesítéséhez 
két feltétel együttes teljesülését követeli meg. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott iránymutatás alapján a rendeletnek tartalmaznia 
kell az egyes feltételek vállalására vonatkozó adóalanyi kötelezettségek formájának és 
módjának, illetőleg e feltételek nem teljesülése esetén az adóhatóság által alkalmazandó 
jogkövetkezmények pontos szabályait.  
 
Az Art. 127. § (3) bekezdése szerint „A feltételhez kötött, határozott időre szóló 
adómentesség, adókedvezmény feltételeinek megszűnése esetén az adó eredeti esedékességtől 
jár”. 
 
Célszerű kiegészítést beépíteni a rendeletbe annak érdekében, hogy az adóalany 
nyilatkozatban vállalt 2 éven belüli lakóépület megépítésének és feltüntetésének elmaradása 
esetén az adóalany ne jusson a többi adóalannyal szemben esetleges adóelőnyhöz, illetőleg a 
vállalt kötelezettség elmaradása esetén jogkövetkezmény alkalmazására rendeleti 
szabályozással megalapozott módon kerülhessen sor.  
 
Az Art. és a Htv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben az önkormányzat rendeletet 
alkothat. Szükségesnek tartjuk a telekadó bevallás-benyújtási kötelezettség alóli mentesség 
megállapítását, valamint a jogerős építési engedéllyel rendelkező, telekadóval érintett adózók 
feltételes mentességre vonatkozó eljárási szabályainak beiktatását rendeletünkbe az 
adóigazgatási eljárás egyértelműsítése, valamint az az adózók és adóhatóság adminisztratív 
feladatainak csökkentése céljából.  
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit. 
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
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ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A rendelet módosítása egyszerűsíti az adózók adóbevallási kötelezettségét, illetőleg az 
adóigazgatási eljárást, költségvetésre nincs kihatása. 
 
II.  Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
A rendelet módosításának nincs környezeti, egészségi következménye. 
 
III.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet módosítása az adóügyi ügyintézésben jelentős feladatnövekedést nem eredményez. 
 
IV.  A rendelet megalkotásának szükségessége és a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet megalkotásának időszerűségét az egyértelmű jogalkalmazás iránti igény teszi 
szükségessé. 
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A korábbiakhoz képest nincs újabb feltétel. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a telekadóról szóló 
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 50. §-a alapján. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. november 11. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
   polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete 

a telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2.§-a 
az alábbi (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki: 
 „(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adó megfizetési mentességre vonatkozó jogosultságot 
az adóalany a jogosultságot keletkeztető jogerős építési engedély kiadását követő 15 napon 
belül a telekadó bevallással, valamint a bevallás melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásával 
jelenti be az önkormányzati adóhatóság felé. 
 (4) A (3) bekezdés szerint benyújtott adóbevallás alapján az önkormányzati adóhatóság 
határozatban állapítja meg a telekadó évenkénti adófizetési kötelezettséget, az adó eredeti 
esedékességét, valamint az adóalany nyilatkozata alapján az adó megfizetési mentességre való 
jogosultságot, annak határidejét, azaz a feltételhez kötött, határozott időre szóló 
adómentességet. 
 
(5) A (2) bekezdés a) pontja alapján igénybe vett határozott időre szóló adó megfizetési 
mentesség lejártát követő 15 napon belül az adóalanynak adóbevallás benyújtási 
kötelezettsége áll fenn és egyben köteles az ingatlan-nyilvántartó hatóság határozatával vagy 
tulajdoni lappal igazolni az adómentesség feltételeinek teljesülését vagy a bevallás 
benyújtásával nyilatkozni a feltételek teljesülésének hiányáról. 
(6) A (3) bekezdés alapján vállalt feltételek elmaradása esetén az igénybe vett adó megfizetési 
mentesség jogosulatlanul igénybe vett adómentességnek minősül, mely esetben az adót az 
eredeti esedékességtől számítottan késedelmi pótlékkal növelt összegben, utólagosan meg kell 
fizetnie az adóalanynak az önkormányzati adóhatóság határozata alapján a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül.” 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet az alábbi 2/A.§-sal egészül ki: 
 „Mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól az a magánszemély, aki a 2.§ (1) bekezdés 
a) pontja értelmében az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóházzal beépített belterületi telek 
után adómentességben részesül.” 

(2) A rendelet 2/A.§-a az alábbi alcímet kapja: 
„Bevallás-benyújtási kötelezettség alóli mentesség” 
 

3.§ 
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E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 

 
 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A települési önkormányzatok alapvető feladata – a helyi közügyek irányítása mellett – a helyi 
közszolgáltatások biztosítása. Az önkormányzati autonómia megteremtésének alapvető 
feltétele az önálló gazdálkodás. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adó. A Htv. a 
települési önkormányzatok számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog 
gyakorlására. 
 
 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
 
Az 1.§-hoz: A rendelet szerint adó megfizetési mentességet igénybe vevő magánszemélyek 
esetében az egyes feltételek vállalására vonatkozó adóalanyi kötelezettségek formájára, 
módjára és határidejére vonatkozó, illetőleg e feltételek teljesülésének vagy nem 
teljesülésének eljárási szabályai kerültek rögzítésre. 
 
A 2.§-hoz: Az ingatlan-nyilvántartás szerint a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal 
beépített telek utáni adómentesség esetén az érintettek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól 
mentesülnek. 
 
A 3.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezés került meghatározásra. 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

6/2012. (II. 24) önkormányzati 
rendelete 

 
a telekadóról 

 
(Egységes szerkezetben) 

 
 
 
1Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
Adóköteles Kistarcsa Város Önkormányzat 
illetékességi területén lévő telek. 
 
 

Adómentesség 
2.§2 

 
(1) Mentes az adó alól a Htv. 19.§-ában 

felsoroltakon túl magánszemély 
adóalanyok esetében:  

a) Az ingatlan nyilvántartás szerint 
lakóházzal beépített belterületi 
telek. 

b) Az a telek, amely a közútról 
vagy magánútról, vagy saját 
használatú útról közvetlenül 
nem közelíthető meg. 

c) Az a külterületi földrészlet, 
amely művelési ága alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Módosította a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet bevezetője 
2 Kiegészítette a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 
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mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas: vízmosás, árok. 

d) Az a földrészlet, amelyre 
vezetékjogot jegyeztek be, a 
bejegyzés nagyságának 
arányában. 

e) A bel- és külterületen bejegyzett 
magánút, saját használatú út. 

(2) Mentes az adó megfizetése alól a 
belterületi telekkel rendelkező 
magánszemély tulajdonos vagy az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett 
vagyoni értékű joggal rendelkező 
magánszemély, ha: 

a) a telekre lakóépület felépítésére 
vonatkozóan jogerős építési 
engedély kerül kiadásra, 
azonban a lakóépületre 
vonatkozóan a magánszemély 
nem rendelkezik jogerős 
használatbavételi, vagy 
fennmaradási engedéllyel, és a 
magánszemély nyilatkozatban 
vállalja, hogy a jogerős építési 
engedély megszerzését követő 2 
éven belül a lakóépület építése 
befejeződik, és ezen határidőn 
belül az ingatlan-
nyilvántartásban a lakóépületet 
feltüntetteti, amennyiben a 
lakóépület az ingatlan-
nyilvántartásban a fenti 
határidőben ténylegesen 
feltüntetésre is kerül.  

b) a lakóépületre jogerős 
használatbavételi engedély vagy 
jogerős fennmaradási engedély 
került kiadásra, és  

ba) a magánszemély 
nyilatkozatában 
vállalja, hogy a 
lakóépületet az 
ingatlan-
nyilvántartásban 2012. 
december 31. napjáig 
feltüntetteti, 
amennyiben a 
lakóépület az ingatlan-
nyilvántartásban a fenti 
határidőben 
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ténylegesen 
feltüntetésre is kerül, 
vagy 
bb) a magánszemély 
nyilatkozik, arról, hogy 
a lakóépület az 
ingatlan-
nyilvántartásban 2012. 
december 31. napjáig 
feltüntetésre került, és a 
lakóépület az ingatlan-
nyilvántartásban a fenti 
határidőben 
ténylegesen 
feltüntetésre is került. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adó 
megfizetési mentességre vonatkozó 
jogosultságot az adóalany a jogosultságot 
keletkeztető jogerős építési engedély 
kiadását követő 15 napon belül a telekadó 
bevallással, valamint a bevallás melléklete 
szerinti nyilatkozat benyújtásával jelenti be 
az önkormányzati adóhatóság felé. 
 (4) A (3) bekezdés szerint benyújtott 
adóbevallás alapján az önkormányzati 
adóhatóság határozatban állapítja meg a 
telekadó évenkénti adófizetési 
kötelezettséget, az adó eredeti 
esedékességét, valamint az adóalany 
nyilatkozata alapján az adó megfizetési 
mentességre való jogosultságot, annak 
határidejét, azaz a feltételhez kötött, 
határozott időre szóló adómentességet. 
(5) A (2) bekezdés a) pontja alapján 
igénybe vett határozott időre szóló adó 
megfizetési mentesség lejártát követő 15 
napon belül az adóalanynak adóbevallás 
benyújtási kötelezettsége áll fenn és 
egyben köteles az ingatlan-nyilvántartó 
hatóság határozatával vagy tulajdoni lappal 
igazolni az adómentesség feltételeinek 
teljesülését vagy a bevallás benyújtásával 
nyilatkozni a feltételek teljesülésének 
hiányáról. 
(6) A (3) bekezdés alapján vállalt feltételek 
elmaradása esetén az igénybe vett adó 
megfizetési mentesség jogosulatlanul 
igénybe vett adómentességnek minősül, 
mely esetben az adót az eredeti 
esedékességtől számítottan késedelmi 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az adó alapja 
3.§ 

 
Az adó alapja a telek m2-ben számított 
területe. 
 
 

Az adó mértéke 
4.§3 

 
4(1) Az adó mértéke: 

a) Kiemelt övezetben lévő belterületi 
beépítetlen telek esetében: 220,- 
Ft/m2/év; 
b) Belterületi beépítetlen telek esetében: 

ba) az 1. számú övezetben lévő 
belterületi beépítetlen telek esetében: 
0,- Ft/m2/év; 
bb) a kiemelt övezetbe és az 1. 
számú övezetbe nem tartozó 
belterületi beépítetlen telek esetében: 
60,- Ft/m2/év; 

5c) Az a)-b) pont hatálya alá nem tartozó 
egyéb belterületi és külterületi telek 
esetében: 30,- Ft/m2/év.” 

 
 

Átmeneti, záró és értelmező rendelkezések6 
5.§7 

 

pótlékkal növelt összegben, utólagosan 
meg kell fizetnie az adóalanynak az 
önkormányzati adóhatóság határozata 
alapján a határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül. 
 

Bevallás-benyújtási kötelezettség alóli 
mentesség 

2/A.§ 
 
Mentesül a bevallás-benyújtási 
kötelezettség alól az a magánszemély, aki a 
2.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az 
ingatlan-nyilvántartás szerint lakóházzal 
beépített belterületi telek után 
adómentességben részesül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
3 Módosította a 48/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
4 Módosította a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 
5 Módosította a 3/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
6 Módosította a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése 
7 Kiegészítette a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése 
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(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép 
hatályba. 

(2) 2012. évben a második negyedévi 
adóbevallási kötelezettség határideje: 
2012. május 15., az adófizetési 
határidő: 2012. június 30. 

(3) 8 E rendelet alkalmazásában: 
a) Kiemelt övezet: 3. számú főút, 

Budapest XVI. került 
közigazgatási határa, Fenyves 
utca, Eperjesi út, Szabadság út 
által határolt terület. 

b) 1. számú övezet: Aradi utca, 
Kölcsey utca, Rózsa utca, 
Kápolna utca, Malom utca, 
Kossuth Lajos utca, Aulich 
Lajos utca, Pozsonyi utca által 
határolt terület. 

9 10(4) E rendelet alkalmazásában: 
a) beépítetlen telek az, amely 

vonatkozásában az ingatlan-
nyilvántartás az adóév első 
napján – a bevezetés évében a 
hatálybalépés napján – épületet 
nem tüntet fel; 

b) Közútról vagy magánútról, vagy 
saját használatú útról 
közvetlenül nem közelíthető 
meg az a telek, amelynek 
telekhatára nem határos az 
ingatlan-nyilvántartás szerint 
helyrajzi számmal ellátott úttal. 

(5) A 2.§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
mentességről a magánszemély 
adóalany, abban az esetben, ha a 
lakóépületre vonatkozó jogerős építési 
engedély 2012. augusztus 31. napja 
előtt került kiadásra a telekadó 
bevallásában nyilatkozik legkésőbb 
2012. október 31. napjáig. Ebben az 
esetben az adóalany 2012. október 31. 
napjáig köteles megtenni a 2. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti 
nyilatkozatokat is. Amennyiben a 
lakóépületre vonatkozó jogerős építési 
engedély 2012. augusztus 31. napját 
követően kerül kiadásra, abban az 

 
 
 
 
 
  

                                              
8 Módosította a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 
9 Kiegészítette a 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
10 Módosította a 48/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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esetben az adóalany az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben 
köteles a 2. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességről a telekadó 
bevallásban nyilatkozni, és a 2. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti 
nyilatkozatokat megtenni. A 2. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti mentesség az 
adóalanyt, abban az esetben, ha a 
lakóépületre vonatkozó jogerős építési 
engedély 2012. augusztus 31. napja 
előtt került kiadásra 2012. április 1. 
napjára visszamenőleges hatállyal, míg 
abban az esetben, ha a lakóépületre 
vonatkozó jogerős építési engedély 
2012. augusztus 31. napját követően 
kerül kiadásra a jogerős építési 
engedély megszerzését követő félév 1. 
napjától illeti meg. 

(6) A magánszemély adóalany a 2. § (2) 
bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti 
mentességről legkésőbb 2012. 
november 30. napjáig a telekadó 
bevallásban köteles nyilatkozni, és 
ugyanezen időpontig köteles megtenni a 
2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja 
szerinti nyilatkozatot is.  A 2. § (2) 
bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti 
mentességről a magánszemély adóalany 
legkésőbb 2013. január 31. napjáig 
köteles a telekadó bevallásban 
nyilatkozni, és ugyanezen határidőig 
köteles megtenni a 2. § (2) bekezdés b) 
pont bb) alpont szerinti nyilatkozatot is. 
A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
mentességben részesülő magánszemély 
2012. április 1. napjára visszamenőleges 
hatállyal mentesül az adó megfizetése 
alól. 

 


