
 

 

Tájékoztató helyi adókról és megfizetésükkel kapcsolatosan 

 Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot és vállalkozásokat, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2019.11.30 
kihirdette 17/2019 (XI.30.) számú önkormányzati rendeletét a helyi adókról, melyben új adónemek és mentességek bevezetéséről 
döntött. 

A rendelet 2020. január 1-én lépett hatályba. A rendelet Vámosszabadi község honlapján megtalálható és tanulmányozható. 

Az új adónemek : 

1.Építményadó 

2.Telekadó 

Mentességek bevezetése a következő adónemeknél történt: 

 Magánszemélyek kommunális adója 
 Helyi Iparűzési adó 
 Építményadó 
 Telekadó 

I. Magánszemélyek kommunális adója 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  17/2019. (XI.30.) számú 
önkormányzati rendelete alapján: 
 
Az adó mértéke : 7.000 Ft /ingatlan/év. 
 
Az adó alapja az egy helyrajzi számot képező ingatlan, beleértve a zártkerti ingatlant is. 
 
Rendelet alapján 2020.01.01-től mentes: 
 

a) aki időskorúak járadékában részesül 
b) egészségkárosodási és gyermekvédelmi támogatásban részesül 
c) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
d) súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a súlyos  

mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő- Ptk. szerinti- közeli 
hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek , mint adóalanynak tulajdonában áll. 

e) mentes az az építmény vagy telek, amely után az építményadóról szóló alcím, illetve a telekadóról szóló alcím alapján kell helyi 
adót fizetni 

f) a 65 éve feletti egyedül élő személy a lakcímnyilvántartás szerinti, életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása  
g) az az adóalany, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi. LXXXIV. tv. 11. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján a vele egy 

háztartásban élő 3 gyermek után részesül családi pótlékban, vagy nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként legalább 3 
gyermek után részesül családi pótlékban 

h) mentes a komfort nélküli lakás, illetve a 8 m2-t meg nem haladó tárolóként nyilvántartott ingatlan 
 
Adómentesség nem illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles ingatlant üzleti célra hasznosítja. 
 
Az adómentesség megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani, a tények igazolásával együtt. 
( a kérelem maga az adatbejelentő a magánszemélyek kommunális adójáról, mely  megtalálható  Vámosszabadi honlapján letölthető 
formában, vagy az elektronikus ügyintézésre szolgáló Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.) 
 
 
 
Kommunális adó fizetési kötelezettség határideje évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig. 
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. 

A hatóság felhívja az adózó figyelmét, hogy az adókötelezettséget érintő jövőbeni változásról (adásvétel, stb.) annak 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül adatbejelentést kell benyújtani. 

II. Iparűzési adó 



A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazásában Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 17/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján:, ha Vámosszabadi Önkormányzat illetékességi területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkeznek. 

Az adó mértéke: Iparűzési adó 1,4 % 

Az adófizetés határideje: 

Március 15. (adóelőleg) 
Május 31. ( évi végleges adó különbözete) 
 
(Az előző évről szóló bevallás benyújtásának határideje tárgyév május 31-e. 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az önkormányzati adóhatósághoz a vállalkozók a megfizetett iparűzési adóelőleg 
és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig kötelesek megfizetni, illetőleg a túlfizetés 
összegét ettől az időponttól igényelhetik vissza.) 

Szeptember 15. (adóelőleg) 
December 20. (feltöltés) 

Mentesség az önkormányzati rendelet alapján: 

A rendelet szerint mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek 
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben  ( továbbiakban: Eüsztv.) 
meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal  az adóhatóság. 

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. 
január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek. 

Vámosszabadi község Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosító kötelezettségének  és a törvényi előírásoknak megfelelően  
eleget tett, a Vámosszabadi Község honlapjáról elérhető  ELÜGY rendszeren keresztül. 

Az ELÜGY rendszer a következő linken is elérhető:      https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Belépéshez ügyfélkapu, cégkapu regisztráció szükséges. 

III. Építményadó 

Építményadó bevezetéséről döntött a Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 17/2019 (XI.30.) számú 
önkormányzati rendeletével. 

A Htv.11.§ (1) bekezdése szerint „Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló 
épület, épületrész (továbbiakban: építmény)” 

(3) „ Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül” 

A Htv.12.§ ( 1) bekezdése alapján az  adó alanya  az aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. 

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. 

Az önkormányzati rendelet alapján:  az adó alapja  az épület, építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 

 Az adó mértéke: 600 Ft/m2/év 

Törvényi mentességet a Htv. 13. § határozza meg: 

 mentes a szükséglakás 
 a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló 

helyiség 
 az atomenergiáról szóló tv. szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére 
 a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény 
 az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, 

növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény ( pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy az 
építmény az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/


 
 

Önkormányzati rendelet szerinti mentesség 17/2019 (XI.30.) 3.§ a)b)c)  pontja:  

 a szerzői jogdíjas tevékenységet folytató hivatásos művész tulajdonában lévő műterem 
 az az épület, építmény, amely után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni 
 annak a vállalkozónak a tulajdonában álló építmény, akinek, amelynek a Htv. 39/C.§ (2) bekezdése szerint számított vállalkozási 

szintű adóalapja meghaladja az ötszáz-ezer forintot. 

A mentességek igénybevételének tényét igazolni kell. 

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: 

 adókötelezettség a használatbavételi illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének megtörténtéről szóló hatósági 
bizonyítvány kiadását követő év első napján 
 

 engedély nélkül épült  vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő 
és első napján kezdődik 

 az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti 

IV. Telekadó 

Építményadó bevezetéséről döntött a Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 17/2019 (XI.30.) számú 
önkormányzati rendeletével. 

A Htv.17.§   szerint „  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.   

A Htv.18.§  alapján az  adó alanya  az aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, 
illetőleg több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik alapján adóalanyok. 

Az önkormányzati rendelet alapján az adó alapja a telek, épülettel, építménnyel nem fedett , négyzetméterben számított területe. 

 Az adó mértéke: 60 Ft/m2/év 

Törvényi adómentességet a Htv. 19. §-a  határozza meg: 

 mentes az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész 
 a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó 

nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt fekvése 
szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a 
földterületen kizárólag gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát végeznek ( pl. 
gyommentesítés, kaszálás) 

 

 az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a 
 az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület ( 

övezet), feltéve ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített árbevétele nettó árbevétele legalább 50%-ban saját termék 
értékesítéséből származik. 

Önkormányzati rendelet szerinti mentesség 17/2019 ( XI.30.) 16.§ (1) a)b)c)d) pontja:  

 mentes az telekadó alól az a telekkel rendelkező magánszemély adóalany, akinek a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
alcím alapján kell helyi adót fizetni 

 a HÉSZ szerint beépítésre szánt területen lévő telek, amelynek geometriai alakja, épület elhelyezését nem teszi lehetővé 
 az a telek, amelynek közterülettel vagy magánúttal közös határvonala az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján a 3 métert nem 

éri el 
 az a telek, melynek területét közművezték vagy közműtárgy védőtávolsága oly módon érinti, hogy arra épület nem helyezhető el 
 annak a vállalkozónak a tulajdonában álló telek, akinek/amelynek  a Htv. 39/C. § ( 2) bekezdése szerint számított vállalkozási 

szintű adóalapja meghaladja az ötszáz-ezer forintot. 

A mentességek igénybevételének tényét igazolni kell. 

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: 



 az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik 
 adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 

Továbbiak a Htv. 20.§ ( 1) bekezdése alatt. 

V. Gépjárműadó 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján: 
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Adófizetésre kötelezett, aki a gépjármű 
hatósági nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

A gépjármű vásárlását és eladását az illetékes Okmányirodánál kell bejelenteni. Gépjármű tulajdon átruházás esetén, amennyiben egyik 
fél sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, az adó alanya a tulajdonosváltás bejelentése évének utolsó napjáig a hatósági 
nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos. 

Az adókötelezettség az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. 

Változás a gépjármű adófizetéssel kapcsolatban: 

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességét korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló 
súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban elő szülője, nevelőszülője, mostoha vagy 
örökbefogadó szülője tulajdonában lévő 1 db 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi legfeljebb 13.000.-Ft erejéig ( ide nem 
értve a személy-taxiként üzemelő személygépkocsit) mentes a gépjárműadó megfizetése alól. A 13.000.- Ft feletti összeget meg kell 
fizetni. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű 
gépkocsi után jár. 

Adófizetés határideje: 

A gépjárműadót a magánszemélyek: félévenként két egyenlő részletben az adóév március 16. és szeptember 15. napjáig kötelesek 
megfizetni késedelmi pótlék terhe nélkül. 

Adófizetés módja: 

1. csekken 
2. utalással 

Vámosszabadi, 2020. 02. 04. 

Domjánné dr. Fehérvári Diána jegyző nevében és megbízásából: 

Gergely Beáta sk. 

adóügyi előadó 

            


