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Adó alanya 

(építményadó, 

telekadó 

tekintetében)

Az adó alanya  az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több 

tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az 

építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására 

jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: 

tulajdonos).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. § 12. (1) bek.

Tulajdonos

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, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az 

ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a 

szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott építmény 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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  7. pont

Vagyoni értékű 

jog

vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a 

használat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  3. pont

Vagyoni értékű 

jog jogosítottja

az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja az a személy vagy szervezet, aki/amely az 

ingatlan-nyilvántartásban a vagyoni értékű jog jogosítottjaként feltüntetésre került. Amennyiben az 

ingatlant terhelő vagyoni értékű jog alapításáról szóló okiratot az ingatlanügyi hatósághoz 

benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, az okiratban megjelölt, 

jogszerzésre feljogosított személyt vagy szervezetet kell a vagyoni értékű jog jogosítottjának 

tekinteni, kivéve, ha a vagyoni értékű jog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság 

jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés 

érvénytelenségét

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  49. pont



Építmény

építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - 

rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet 

nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti 

talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és 

műtárgy gyűjtőfogalma).

 Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 8. pont

jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 

egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 10. pont

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak 

azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben 

mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, 

illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy 

teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van;

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. § 5. pont

Épületrész

az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló 

bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 20., a 45. és 47. pontokban 

foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás 

céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  6. pont

Lakás

a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1–6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az 

ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel 

nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan;

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  8. pont

Lakóépület
olyan épület, amelynek hasznos alapterülete legalább 50 százalékát lakások hasznos alapterülete 

teszi ki
A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  60. pont

Nem lakáscélú 

épület

az az épület, épületrész, amely nem minősül a 8. pont szerinti lakásnak A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  11. pont

Kiegészítő 

helyiség

a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, 

pince, ide nem értve a gépjárműtárolót
A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  10. pont

Épület



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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  47. pont

Melléképület, 

mellék-

épületrész

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, ide nem értve a 

gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 

m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, 

feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben 

az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség 

közösen használja

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  50. pont

Kereskedelmi 

egység

az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, 

játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, 

kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, 

műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, 

vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő vagy ilyenként 

feltüntetésre váró épület, épületrész

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  45. pont

Szállásépület

az a kereskedelmi egység, mely szálláshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így különösen az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, 

szállónak, vendégháznak, vadászháznak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, 

épületrész

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  46. pont

Szálláshely
egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai 

elszállásolásra és tartózkodásra szolgál
A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  28. pont



Hasznos 

alapterület

a teljes alapterületnek 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 építményhez 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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  9. pont

 egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 21. pont

A telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve a belterületen fekvő 

termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, a külterületen fekvő 

termőföldet, a tanyát, a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett 

földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó 

földterületet, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató 

területét, az erdőt, az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  16. pont

Gazdálkodó 

szervezet

a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az 

európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a 

vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi 

fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a 

közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, 

az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni 

vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a 

helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, 

valamint az alapítvány

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. 

évi CXXX. törvény II. Fejezet 7. § (1) 

bek. 6. pont

Telek

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv#lbj24id8ae1


a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, mezőgazdasági 

őstermelő (feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 

forintot meghaladja), a jogi személy (ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt 

áll), egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt 

állnak

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  26. pont

a természetes személy, ha belföldön saját nevében és kockázatára az egyéni vállalkozóról és az 

egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet végez és az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában szerepel, továbbá az az egyéb természetes személy, akinek a tevékenységét 

törvény vállalkozási tevékenységnek minősíti, valamint a jogi személy, egyéb szervezet, amely 

rendszeresen üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 7. § 52. pont

Vállalkozási 

tevékenység

az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet a természetes személy, illetve a jogi személy vagy 

egyéb szervezet saját nevében és kockázatára üzletszerűen végez
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

Törvény 7. § 51. pont

Borgazdálkodási 

tevékenység 

céljára szolgáló 

építmény

különösen a pince, tartályos tárolótér, présház, palackozóhelyiség, raktár, kiegészítő üzemrészek
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének az építményadóról szóló 

37/2017. (XI.30.) rendelete 2. § 6. pont

Üzleti célt nem 

szolgáló 

építmény

az az építmény, melynek hasznosítása nem nyereség- vagy jövedelemszerzést szolgál
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének az építményadóról szóló 

37/2017. (XI.30.) rendelete 2. § 2. pont

Önkormányzat 

illetékességi 

területe

 az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt — bel- és külterületet magában foglaló — 

térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. §  1. pont

Vállalkozó


