
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, 
üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként 
feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész 
Melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához 
szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi 
tárolására szolgáló épület vagy épületrész, 

„B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 
a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó adatbejelentéshez 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről: 
      Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

Az építési vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:_______ év ______ hó ______nap 

III. Építmény jellemzői  
1. Fajtája 
 Kereskedelmi egység   Szállásépület               Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 
(szállásépület nélkül)   Ennek jellege:              Ennek jellege: 
Ennek jellege:     

 szálloda  hotel   üzem, üzemcsarnok, gyár  raktár 
 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,   panzió  fogadó  garázs, gépjárműtároló  pince 
áruház, üzletház    motel   szálló   műhely, szerviz   hűtőház 
 csárda, bisztró, borozó, söröző,  vendégház  vadászház  üvegház    présház 
büfé, cukrászda, kávézó, étterem  egyéb: ________________  egyéb: ___________________ 
 iroda, műterem 
 rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár 
 egyéb: __________________ 
 
2. Az építmény hasznos alapterülete: ____________________ m² 
 

II. Az építmény címe: 
1. Cím: _______________________________________________________________________________község 

  ________________________ közterület _______ közterület jellege ____ hsz. ___ ép. ___ lh. ____ em. ____ ajtó 

2. Helyrajzi szám:  _______/_______/_______/_______ 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

__________ év __________________ hó ______ nap 

V. Törvényi mentesség igénybevétele: 
  kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára   
      szolgáló helyiségek, hasznos alapterülete (Htv. 13.§. b)                      _________ m² 
     az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az    
      állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény hasznos alapterülete (pl. istálló, üvegház, terménytároló,   
      magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési 
      tevékenységhez kapcsolódóan használja:(Htv. 13.§.h)                                                                                _________ m² 

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény igénybevétele: 
  Önkormányzati rendeleti adómentesség ____________________________________ címen mentes ___________ m² 
  Önkormányzati rendeleti adókedvezmény __________________________________ címen mentes ___________ m² 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
_________________________, _________ ______ _____ ______________________________________________ 
 helység év  hó  nap              adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) 
      aláírása 



 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2015. (XI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a helyi adókról  
Építményadó 

 
3.§. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.  
 
Hasznos alapterület: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § (9) bekezdés alapján a hasznos alapterület a teljes   
területnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő  
helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a 
többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett 
és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének  
50 %-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek 
alapterületének 70 %-át kell a teljes alapterületbe számítani. 
 
4.§. Az adó évi mértéke:  
       a) 200 Ft/m2 a magánszemély tulajdonában lévő garázs, a magánszemély adóalany által életvitelszerűen lakott      
            lakóház, lakás építmény esetében, 
       b) 400 Ft/m2 a magánszemély tulajdonában lévő üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott lakóház, lakás  
            építmény esetében, 
       c) 300 Ft/m2 az ezen paragrafus a) és b) pontjában körülírt építményeken kívül minden egyéb építménynél  
            magánszemély adóalany esetében, 
       d) 600 Ft/m2 az ezen paragrafus a) és b) pontjában körülírt építményeken kívül minden egyéb építménynél, nem   
            magánszemély adóalany esetében,   
       e) 800 Ft/m2 a nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház esetén. 
 
5.§ (1) Mentes az adó megfizetése alól 
           a) az a lakóházzal egybe vagy külön épített garázs, a melynek adófizetésére kötelezett adóalanya ugyanazon építési  
               telken lévő lakóháza, lakása után építményadót fizet; 
           b) jelen adórendelet hatálya alá tartozó lakóház, lakás adóköteles alapterületéből személyenként 30 m2, ha azt a  
               lakóház, lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója (Ptk. 8.1. (1) bek.1. pont), élettársa, élettárs gyermeke  
               életvitelszerűen használja,    
           c) műemléképület vagy helyi védettség alatt álló épület teljes területe. 
       
(2) Életvitelszerű a lakás, lakóház használata, ha azt az (1) bek. b) pontjában meghatározott személy vagy személyek    
      egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használják. 
      
(3) Az (1) bek. szerinti mentesség alkalmazása során az a lakás, lakóház szolgál életvitelszerű tartózkodásra: 
           a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem adóalanyként használó természetes személy az életét szervezi,  
           rendszeres munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza, 
           b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja, 
           c) amely a családi élete helyszínéül szolgál, 
           d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, 
           e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.  
        
(4) Az életvitelszerű használat igazolására az érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges. 
      
(5) A lakás, lakóház, rendszeres, életvitelszerű használatának vitatása esetén az életvitelszerű használat közüzemi 
számlákkal (vízdíj, elektromos áram) alátámasztandó. 
 
6. §. Az önkormányzat 50 % mértékű adókedvezményt nyújthat olyan épület után, amely 1945 előtt készült, értéke, 
kivitelezési módja, anyaga, állaga, közművesítettségének teljes hiánya vagy alacsony komfort foka ezt indokolja, és 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nem hasznosítják.  


