
Építményadó bevallás 

Ki veheti igénybe? 

Az adó alanya az a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, aki az év első napján az építmény tulajdonosa.  

Az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló 
szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság 
széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott 
épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését 
megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását 
követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától 
kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. 

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén pedig az annak gyakorlására jogosultak. 
Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 
helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő 
év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény 
esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján 
keletkezik. 

Építményadó bevallást minden egyes külön helyrajzi számon nyilvántartott épületről külön 
nyomtatványon kell készíteni. 

A bevallás alapján az adóhatóság írja elő határozatában a fizetési kötelezettséget. 

Eljárás tárgya: 

Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (építmény). Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően 
az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi 
értéke. 

Építmény a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet 
nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti 
légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre. 

Épület az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől 
szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret 
alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, 
ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a 
környező csatlakozó terepszint alatt van. 



Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből 
nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely azzal felel meg 
lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel. A műszaki 
elkülönítettség tehát nem feltétlenül jár együtt például külön víz-, gáz-, villanyóra 
meglétével. 

Az építményadó alkalmazásában egy épület részének önálló adótárgyi minőségéhez 
elengedhetetlen, hogy az műszakilag elkülönített és külön bejárattal ellátott legyen. Az 
épület egy része műszakilag akkor elkülönített, ha az épületen belül van olyan helyiség vagy 
helyiségcsoport, amely az épület többi részétől (a környező helyiségcsoport(ok)tól) 
függetlenül – de az épület Htv. szerinti fogalmának minden elemét viselve – önálló funkció 
hordozására is alkalmas. A műszaki elkülönítettség tehát nem feltétlenül jár együtt például 
külön víz-, gáz-, villanyóra meglétével. 

Az ingatlan állapotát (fajtáját) elsődlegesen az ingatlan-nyilvántartásban rögzített állapot 
alapján kell megállapítani. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási adatok ellentmondásosak, 
akkor a használatbavételi engedély, ennek hiányában a tényleges használat, használaton 
kívüli ingatlan esetében pedig az ingatlan fizikai paraméterei alapján kell azonosítani az 
ingatlan fajtáját. 

Szükséges dokumentumok: 

• bevallás 

Bevallási határidő:  

Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül (adóévet követő év január 
15-ig) 

Befizetési határidő:  

Március 15. – I. félév, szeptember 15. – II. félév (évközi határozat esetén a jogerőre 
emelkedést követő 15. nap)  

Irányadó jogszabályok: 

• 1990. évi C. törvény a helyi adókról,  
• 2003. XCII. törvény az adózás rendjéről 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Ügyintézés helye: 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5. 
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