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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2016. november 28-ai 

bizottsági ülésén kérte fel a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a települési adó bevezetésének 

lehetőségét és annak eredményéről készített anyagot terjessze a Képviselő-testület elé a júniusi 

képviselő-testületi ülésen. 

Az Országgyűlés által, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§ 

(1) bekezdésének 2014. november hó 18. napján elfogadott módosítása lehetővé teszi a 

települési önkormányzatok számára települési adók kivetését. Így e törvény felhatalmazása 

alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén 

helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be.   

Tehát a törvénymódosítás értelmében 2015. évtől bővült a települési önkormányzatok 

adóztatási mozgástere, a helyi adók mellett úgynevezett települési adókat vezethetnek be.    

A Htv. 2015. január 01. napjától a következő 1/A. §-sal egészült ki:    

„1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, 

települési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az 

önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem 

terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya 

állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. 

pont]. (2) Az e § alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 42/B. 

§-t és a 43. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (3) A települési adóval kapcsolatos adóhatósági 

feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.” 

Az idézett jogszabályhely alapján tehát települési adó lehet bármilyen adó, ha annak 

bevezetését törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben 

meghatározott – akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További rendeletalkotási 

korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére 

tekintettel vállalkozó. Települési adó alanya tehát kizárólag magánszemély lehet.  A képviselő-

testület korábbi ülésén jogszabályi lehetőségek figyelembevételével az adó tárgyaként 

lehetőségként a magánszemélyek tulajdonában lévő termőföldet határozta meg. 

A vállalkozóról az alábbi értelmezést adja a tv.: 

52. § 26.  vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára 

haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 

b)  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 

őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az 

adóévben a        600 000 forintot meghaladja, 

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 

d)  egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy 

végelszámolás alatt állnak; 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1491/tvalid/2015.11.1./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1491/tvalid/2015.11.1./tsid/256
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 3. § 17. 

pontja szerint „ Egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény 

szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett 

nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében.” 

A Szjatv. fenti előírásai értelmében a települési adó tekintetében tehát csak akkor nem adóalany 

az egyéni vállalkozó, ha a földjén mezőgazdasági vállalkozási tevékenységet végez, azaz felvett 

olyan tevékenységi kört, melyet a települési adóztatásánál figyelembe kell venni. Ez azt is 

jelenti, hogy adott esetben az egyéni vállalkozókat adóztatás esetén külön egyenként 

vizsgálni kell. A Kúria ezt még azzal is bővítette a Köf.5.035/2015/4. számú határozatában, 

hogy nem lehet a települési adó alanya az a személy, aki jogi személy tagjaként (pl. bt. 

beltag) végez vállalkozási tevékenységet, vagy van adóköteles adótárgya. 

Azaz, amennyiben települési adó bevezetésére kerül is sor, az adóalanyok köre jelentősen 

leszűkülhet a fentiek miatt.  

Ugyan csak fontos kérdés annak eldöntése, hogy az adótárgy tekintetében mi minősül 

köztehernek. A Kúria már említett állásfoglalása szerint a közteher fogalmához hozzátartozik a 

közös szükségletek fedezetének igénye, amely mellé állami kényszer társul. Ilyen pl. a 

termőföld adóztatása esetén a mezőőri járulék, de nem minősül köztehernek a kárenyhítési 

hozzájárulás, mivel az nem a közös szükségleteket hivatott biztosítani, hanem a mg.-i termelők 

esetleges kárainak pénzügyi fedezetét, emellett ennek fizetése önkéntes döntésen alapul. 

 

És végül nagyon fontos előírása a törvénynek az is, miszerint „ A települési adóból származó 

bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési 

önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására 

használhat fel.” A korábbi években elfogadott költségvetési rendeletekből kitűnik, hogy az 

ilyen jogcímen befolyó bevétel felhasználása teljesen megfelelne a jogszabályi előírásnak. 

A rendelet megalkotásakor nagyon körültekintően kell eljárni, tekintettel arra, hogy a Kúria 

nagyon sok esetben semmisített meg önkormányzati rendeletet ebben a tárgykörben. 

Határozataiban többször kifejti (Köf.5025/2016/4), hogy hogy a helyi szinten bevezethető adók 

és az adótényállás elemeinek kiszámítható szabályozásával párhuzamosan 2015. január 1-jétől 

a törvényalkotó felhatalmazta az önkormányzatokat közelebbről meg nem határozott, törvény 

által nem tilalmazott adók bevezetésére, illetve bármely közteher nélküli adótárgy adóztatására. 

Az alanyi kör generális korlátozása mellett a Htv. nem határozta meg azokat a törvényi 

kereteket – a lehetséges adótárgyak körét, az adótényállás egyéb elemeit (az adó alapja, 

mértéke, stb.) –, amelyek között és amelyekre tekintettel az adókötelezettség kivethető. A Htv. 

1/A. § (2) bekezdésében tételesen rögzített rendelkezések is [1. § (1) bekezdése, a 42/B. §, 

valamint az eljárási kérdések szabályozására vonatkozó 43. § (3) bekezdése] az adóztatás 

fentiek szerinti szabadságát szolgálják. 

A Htv-ben kapott felhatalmazásra tekintettel rendkívül körültekintően kell megállapítani a 

települési adó tárgyát, valamint a mértékét, a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan.  

Az adó mértékének a számítási alapja a kataszteri tiszta jövedelem (AK) vagy az adóval érintett 

ingatlan területe (m2,  ha)lehet. 
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján 

fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség 

terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése 

és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ez a rendelkezés az önkormányzati 

adórendeletre is vonatkozik.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklet C) pontjának 2. alpontja 

alapján, az ingatlanügyi hatóság az önkormányzati adóhatóság megkeresésére évente egy 

alkalommal - kizárólag az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, a 

települési adó bevezetése, továbbá megállapítása (kivetése), ellenőrzése céljából -, 

térítésmentesen, elektronikusan feldolgozható formában, a megkeresés beérkezését követő 30 

munkanapon belül adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén 

található, a nyilvántartásában szereplő valamennyi ingatlannak a megkeresés szerinti év január 

1-jén hatályos adatairól. 

Ha az önkormányzat adóbevezetés céljából kért adatot, de az adó bevezetéséről szóló 

rendeletet legkésőbb a megkeresést követő év első napjáig nem léptette hatályba, akkor 

az adatszolgáltatásért egyébként járó díjat a megkeresést követő év január 31-éig meg kell 

fizetnie.  

Az adatszolgáltatás érdekében történő megkeresést, tekintettel arra, hogy a T. Képviselő-

testület jelen előterjesztés alapján hozza meg elvi döntését a tekintetben, hogy kíván-e bevezetni  

települési adót, csak a döntést követően érdemes eljuttatni a  Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Földhivatali Osztályához. 

Tájékoztatom a T. Képviselő testületet, hogy előzetes információk szerint az adatbázist 

különböző szempontok alapján szűrni nem tudja a hatóság, tehát egy adathalmazt kapunk, a 

tulajdonjog mellett a földhasználati jogot azonban ez nem tartalmazza. 

Sarkalatos pont az új adónem bevezetése esetén, hogy kíván-e az önkormányzat a 

magánszemélyek egy csoportjára plusz terhet róni.  

 

Jelenleg sajnos még nem tudjuk megmondani, hogy egyrészről az előterjesztés mellékletében 

szereplő földrészletből hány tulajdonost fog érinteni az új adó (hányan vannak olyanok, akik 

saját tulajdonukon végeznek vállalkozási tevékenységet, így mentesek lesznek az adófizetési 

kötelezettség aló), másrészről pedig ebből következően a magánszemélyek terheléséből 

remélhető bevétel nagysága sem ismert. 

 

Tudni kell azt is, hogy a helyi adók kivetéses adók, ami azt jelenti, hogy az adózóknak előbb 

adóbevallást kell benyújtania az adóhatóságnak ezt követően van lehetőség az adó 

megállapítására.   

 

További szempontok a bevezetés esetében az adhatók adómentességek. Az adómentességek 

azonban még nehézkesebbé teszik az egyébként sem egyszerű jogszabály végrehajtását. 

 

Fentiekre tekintettel véleményem szerint ez az új adónem bevezetése és fenntartása 

mindenképpen nagyobb apparátust igényel, a feladat mennyiségére és minőségére tekintettel a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létszámát bővíteni szükséges. 
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Önkormányzatunk a magánszemélyek kommunális adója és építményadója révén az 

önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokat teljes mértékben adóztatás alá 

vonja. 

A hatályos jogszabály alapján nem terheli adófizetési kötelezettség a magánszemélyek 

tulajdonában álló külterületi ingatlanokat, melyen építmény nem áll. Ilyen területek tipikusan a 

szőlő, gyümölcsös, szántó, gyep stb. 

 

Önkormányzatunk számára bevételi lehetőséget jelenthet ezen ingatlanok adóztatás alá vonása. 

Ugyanakkor hátrányosan érintené a nem vállalkozó természetes személyeket, mivel az többlet 

terhet róna rájuk a vállalkozó tulajdonossal szemben, aki nem lehet a települési adó alanya.  

 

A lehetséges adóalanyok körének meghatározása csak becsült értékkel lehet, az 

ingatlantulajdonosok számát csak a már hivatkozott adatszolgáltatás alapján lehetne felmérni. 

Kizárólag az előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztató jellegű statisztikai adatokra 

támaszkodhatunk annak érdekében, hogy becsülni lehessen a terület nagyságát: 

Városunkban a külterületi terület (kivett területek nélkül) nagysága 13.596 ha, amelynek 

aranykorona értéke 667.127 AK (mellékletben szereplő alapján).  

 

A termőföldek adóztatása történhet a földterület nagysága, vagy a termőföld aranykoronája 

után. Ott ahol bevezették ezen adót, az adó összegét a termőföld aranykoronája után állapították 

meg 100.- Ft-ban, 125.- Ft-ban, 200.- Ft-ban. 

 

Lehetőség van az adó összegét a terület nagysága után is megállapítani. Leggyakrabban 0,5-1 

Ft/m2 összegben állapították meg az adó mértékben. 

 

Fentiekből világosan látható, hogy tekintettel arra, hogy Jánossomorja külterülete nagyon nagy, 

amennyiben csupán a bevezetendő adó mértékét összeszoroznánk akár az AK értékével, akár a 

földterület nagyságával, jelentős bevételre számíthatna az Önkormányzat. 

Azonban nem szabad azt a tényt sem figyelmen kívül hagyni, hogy jelenleg információval nem 

rendelkezünk a tekintetben, hogy mekkora az a terület, hány olyan tulajdonos van, akit érint ez 

az adónem. Nagy valószínűséggel a településen földtulajdonnal rendelkezők közül sokan 

vállalkozónak minősülnek, így rájuk nem terjed majd ki a rendelet hatálya.  

 

Magyarország vannak olyan önkormányzatok, amelyek éltek már a települési adó 

bevezetésének lehetőségével. A Nemzeti Jogszabálytárat böngészve az tapasztalható, hogy 

viszonylag kevés település tette ezt meg. Ahol éltek is a lehetőséggel, ott zömmel a termőföldet 

adóztatták meg, pár település pedig a gépjárműadó hatálya alá nem tartozó gépjárműveket pl. 

mezőgazdasági vontató, lassú jármű stb. 

 

Megyénkben jelenleg nincs olyan önkormányzat, mely már hatályos rendelettel megállapított 

volna meg települési adót. Egy esetben döntött róla a képviselő-testület, hatályba azonban még 

nem lépett a jogszabály. 

 

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az előterjesztés elején említett Kúriai 

határozatok is azt mutatják, hogy a települési adó bevezetésének lehetősége óta komoly és igen 

eltérő jogértelmezési problémák jelentkeznek a „földadó” bevezetése körül. 
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További problémát jelent azon adatok beszerzése, amely az adóalanyok számának 

megállapításához, az adóból várható bevétel nagyságának megítéléséhez, tervezhetőségének 

megállapításához szükséges. 

Az adózás rendjéről szóló törvény 3. melléklet c.) pont 2. pontja ugyan az ingatlanügyi hatóság 

adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályban meghatározott adatok vonatkozásában előírja, 

azonban ezen adatszolgáltatás csak akkor költségmentes, ha a települési önkormányzat az adó 

bevezetéséről szóló rendeletet legkésőbb a megkeresést követő év első napjáig hatályba is 

lépteti. Ha ez nem történik meg, úgy az adatszolgáltatásért egyébként járó díjat a megkeresést 

követő év január 31. napjáig meg kell fizetni. Tekintettel arra, hogy a jogszabályban 

meghatározott adatok köre a tulajdoni lap adatait tartalmazza, így be nem vezetés esetén a 

tulajdoni lap kiadás díjával lehet számolni, ami nem hiteles tulajdoni lap esetén is 1.000.- 

Ft/ingatlan, így ennek költsége több milliós összeget is meghaladhatja. További probléma, 

ahogy a bevezető is tartalmazza, hogy ezen adatok köre a használat (bérbeadás, saját művelés) 

vonatkozásában nem tartalmaz adatokat, továbbá az is, hogy a adó hatálya alá nem tartozók 

száma is csak a bevallás illetve az ahhoz tartozó nyilatkozatok beérkezését követően derül ki. 

 

A rendelet hatálybalépését követően pedig ki kell küldeni az állampolgároknak a szükséges 

bevallási és egyéb nyomtatványokat, majd a beérkező adóbevallások után kezdődhet meg az 

adó kivetése. 

 

Összességében, a település adóerőképességét is figyelembe véve, a megadóztatott 

adótárgyak körét nem célszerű bővíteni. 

 

Jánossomorja, 2017. június 20. 

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

                                                                                                                                jegyző 
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