
Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó főbb tudnivalók 
 
Kinek kell adatbejelentési nyomtatványt benyújtani? 
 
Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik  
a magánszemély kommunális alanyának minősülnek.  
 
Ezen adó alanya csak és kizárólag magánszemély lehet! 
 
Az adó alanya lehet az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles épület: 
 

−  tulajdonosa vagy,  

−  ha vagyoni értékű jog áll fenn az ingatlanon, vagyoni értékű jog jogosítottja (Lásd az 
építményadónál leírtakat!) 

−  nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező. 
 
A tulajdonos személye 
Az ingatlan tulajdonosának azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Egyéb módon történő tulajdonszerzés 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga 

Az adó alanya továbbá az magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem 

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben  

a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és 

az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó 

alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 

 

Egyéb esetek 

Ha az épületnek több tulajdonosa van vagy többeknek áll fenn vagyoni értékű joga az adóköteles 

építményén, akkor tulajdoni illetőségük vagyoni értékű jogosultságuk arányában áll fenn  

az adóalanyiság. 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Miről kell adatbejelentést tenni? 

 

Adóköteles 

−  az épület, 

−  az épületrész, 

−  a telek, 

−  a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga 
 



Az épület és az épületrész minősülhet lakásnak vagy nem lakás céljára szolgáló épületnek, 

épületrésznek. 

 

Épület 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Épületrész 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Telek alatt – a Htv. vonatkozásában – az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület értendő, 

ide nem értve  

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

b) a külterületen fekvő termőföldet, 

c) a tanyát, 

d) a közút területét, 

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, 

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

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét, 

h) az erdőt, 

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet. 

 

A kommunális adó hatálya alá nem tartozó termőföld nem más, mint az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban 

nyilvántartott földrészlet. Az erdő fogalmát pedig a Htv. úgy határozza meg, hogy az egyrészt  

az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott földterület, másrészt pedig  

az a földterület, amelyet az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként tartanak nyilván. 

A nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga fennállása a bérleti szerződés 

alapján állapítható meg. Azon bérleti szerződések tartoznak ide, amelyeknél a bérbe adó nem 

magánszemély (bármely szervezet), a bérbe vevő pedig magánszemély. 

 

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani! 

 

Abban az esetben, ha egy helyrajzi szám alatt több önálló adótárgy is található, ezekről  

az adatbejelentési nyomtatvány egyes betétlapjain, külön-külön kell számot adni! 

 

Magánszemélyek kommunális adójának mértéke 

Az adóösszeg évente 12.000 Ft/ingatlan, mely két részletben fizetendő az adóév során. Az adó első 

felét március 15-ig, a másik felét pedig szeptember 15-ig kell megfizetnie az adózónak. 

 

Létezik-e adómentesség a magánszemélyek kommunális adó megfizetése alól? 
 
Miként a legtöbb adónemre, így a magánszemélyek kommunális adójára is igaz, hogy bár  
a megfizetés alól nem bújhatnak ki az érintettek, de vannak olyan esetek, amikor mentesség, vagy 
éppen a fizetés alóli felfüggesztés kérhető. A vonatkozó információkhoz hozzá lehet jutni  
a https://ocsa.hu/ weboldalon, de akár személyesen az adóhivatalban is lehet érdeklődni  
a lehetőségekről. Fontos, hogy a mentesség vagy a fizetés alóli felfüggesztés nem jár automatikusan, 
hanem jogosultság esetén bejelentés alapján adható. 
Rendelet 6. § (1) bekezdés alapján adómentes az adófizetési kötelezettség alól (személyhez kötődő mentességi okok):  

https://ocsa.hu/


a) a 70 éven felüli nyugdíjas, a tulajdonában lévő egy lakás, valamint ingatlan után azon év január 1. napjától, 
amikor betölti a 70. életévét,  
b) aki egyedül él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb havi összegének 200 %-át,  
c) aki kettő, vagy több személyes háztartásban él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át,  
d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mértékét. 
 
Kérjük azon adózóinkat, akiket e mentességek valamelyike megilleti, mielőbb jelentsék be 
mentességi igényüket az adóhatóságunk felé! 
 
Az ingatlan tulajdonosa elhalálozott, mi a teendő? 
 
Ebben az esetben a magánszemélyek kommunális adójának kötelezettsége megszűnik annak  

az adóévnek az utolsó napján, amelyik adóévben az adózó tulajdonjogát  

az ingatlannyilvántartásban a tulajdoni lapról törölték. Az elhalálozás tényét a hozzátartozóknak 

(örökösöknek) szükséges bejelentenie adóhatóságunk felé. 

 

Meddig, hová kell a bejelentést benyújtani? 

 

Lásd az építményadónál leírtakat! 

 

Mi történik az adatbejelentést követően? 

 

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adót. 
Tehát az adózónak nem kell kiszámítani az adót. 
 
Amennyiben a határozat-hozatalhoz az szükséges az adóhatóság hiánypótlást rendelhet el, ami azt 
jelenti, hogy további adatokat kérhet. Ha a tényállás ekkor sem tisztázható, akkor  
az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést rendel el és ellenőrzés keretén belül hoz határozatot az 
adó összegéről. 
 
Az adózónak a határozat kézhezvételét követően kell az adót megfizetni a határozatban szereplő 
időpontokban és összegben (jellemzően évente két részletben kell az adót megfizetni március 15-
ig és szeptember 15-ig). 
 

  dr. Molnár Csaba s.k.  
  jegyző 
 


