
 

 

ADATBEJELENTÉS 

 

a magánszemély kommunális adójáról 

 

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti 

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 

 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 

 

 

 

I. Az adatbejelentés fajtája: 
 

 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 

2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 

adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 

önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 

alapján kell benyújtani. 

 

  

II. Az adatbejelentő adatai 

 

 

1. Viselt név 

1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________, 

1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________. 

2. Születési név 

2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________, 

2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________. 

3. Anyja születési neve 

3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________, 

3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________. 

 

4. Születési hely: __________________________________________________város/község 

 

5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

6. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

7. Adószám: □□□□□□□□□□□ 

8. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

9. Bankszámlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

10. Székhely, lakóhely: _____,__________________________________város/község 

______________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 

 



11. Levelezési cím: _____,__________________________________város/község 

______________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 

12. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől): 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Telefonszám: ___________________ 

 

14. E-mail cím: _____________________ 

 

 

 

III. Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) 

hányada: 

 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő bérlő: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 

3. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 

3.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

3.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 

 

 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új ingatlan: 

1.1. □ Új építmény 1.2. □ Új telek 

2. □ Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás): 

2.1. □ Új építmény szerzése 2.2. □ Új telek szerzése 

3. □ Vagyoni értékű jog 

alapítása 

4. □ Vagyoni értékű jog 

megszűnése 

5. □ Bérleti jog 

alapítása 

6. □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági 

művelésének a megszüntetése 
7. □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése 
8. □ Az erdőnek minősülő telek esetében: 

□ 8.1. A földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő 

átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány 

Adattárban erdőként nem tartják nyilván 

□ 8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól 

kivett területként nyilvántartott földterületnek az 

Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése. 

9. □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés törlése 



10. □ Az építmény megszűnése: 

□ 10.1. Az építmény megsemmisülése □ 10.2. Az építmény lebontása 

11. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Ingatlan megszűnése: 

1.1. □ Az építmény megszűnése 1.2. □ A telek megszűnése 

2. □ Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás): 

2.1. □ Az építmény elidegenítése 2.2. □ A telek elidegenítése 

3. □ Vagyoni értékű jog 

alapítása 
4. □ Vagyoni értékű jog 

megszűnése 
5. □ Bérleti jog 

megszűnése 

6. □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 

művelése megkezdése 
7. □ A tényleges mezőgazdasági művelés 

alatt álló belterületi telek esetében a telek 

művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 

átvezetése 

8. □ A belterületen fekvő termőföld esetében 

annak tényleges mezőgazdasági művelése 

megkezdése 

9. □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 

feljegyzése 

10. □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő 

művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése 

11. □ A telek építménnyel való beépítése 

12. □ Egyéb:  

_________________________________________________________________________ 

 



Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

VII. Az adótárgy címe: 
 

 

1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

   ____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 

 

 

 

VIII. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma: 

 

1. Egylakásos lakóépületben lévő 

lakás: □□□ db 
2. Több lakásos lakóépületben 

lévő lakás: □□□ db 

3. Üdülő: □□□ db 4. Kereskedelmi egység: □□□ db 

5. Szállásépület: □□□ db 
6. Egyéb nem lakás céljára 

szolgáló építmény: □□□ db 

7. Telek: □ db 

8. Nem magánszemély 

tulajdonában álló lakás bérleti 

joga: 
□□□ db 

 

 

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 

 

1. Önkormányzati rendeleti adómentesség  

o Építményadó köteles                                                                        címen mentes □□  db 

o Magánszemély tulajdonában álló telek                                            címen mentes □□  db 

 
o A háztartásban élőknek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 1,5-szörösét, egyedülálló esetében 2-szeresét     címen mentes □□  db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 

 

 Egy lakásos lakóépületben lévő lakás                                               _________ m2 

 Több lakásos lakóépületben lévő lakás                                             _________ m2 

 Üdülő                                                                                                 _________ m2 

 Kereskedelmi egység                                                                         _________ m2 

 Szállásépület                                                                                              _________ m2 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény                                         _________ m2 

 Telek                                                                                                  _________ m2 

 Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga                  _________ m2 

 

 

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 

 

_____________________ 

helység 

 

□□□□ 
év 

 

□□ 
hó 

 

□□ 
nap 

 

_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

Jelölje X-szel: 

 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 

képviselő 

 

 

 

 

 

  



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓBAN 

BENYÚJTANDÓ ADATBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYHOZ 

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem 

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.  

 

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

illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben 

az építménynek van haszonélvezője, akkor az adó alanya a haszonélvező.  

 

Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt 

adófizetési kötelezettség nem terheli.  

 

Az adó éves mértéke:  

Mentes az adó alól az önkormányzat rendelet 9. §-a alapján:  

 az az adótárgy, amely építményadó köteles,  

 a magánszemély tulajdonában álló telek.  

 

Kérelemre mentesség illeti meg, azt a magánszemély adóalanyt, aki igazolja, hogy a 

háztartásban élőknek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 1,5- szeresét, egyedülálló esetében 2-szeresét.  

A kérelmet adatlapon kell előterjeszteni, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. Az 

adatlap Jászberény Város honlapján: Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Nyomtatványok-kitöltési 

útmutatók menüpont alatt érhető el. 

 

Az adó éves mértéke: (2021. január 1-től.)  

a) 140 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében:            0 Ft 

b) 140 m2-t meghaladó 210 m2–t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében: 

             12 000 Ft 

c) 210 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetében:                         24 000 Ft. 

 

A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (4) pontja alapján 

magánszemély kommunális adójában mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany az 

adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem 

terheli. 

 

Jogszabályi háttér  

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény  

 Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 

tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet  

 A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.  

 

Eljárás díja: a magánszemély kommunális adója adatbejelentéssel kapcsolatos eljárás az 

ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes. 

 

Az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani. 



Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év 

január 15-ig kell a bevallást benyújtani. Ahhoz az önkormányzathoz kell az adatbejelentést 

benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles építmény található. 

 

AZ ADATBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY EGYES SORAI 

 

I. Az adatbejelentés fajtája: 
 

Az adatbejelentés fajtája szerint kétféle lehet, megállapodás alapján és nem megállapodás 

alapján benyújtott adatbejelentés. A megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés – 

értelemszerűen – csak abban az esetben következhet be, ha az adótárgy ingatlan után az 

adóalanyiság egyidejűleg több személy esetében áll fenn, azaz ha az adótárgy építményen, 

illetve telken több személynek áll fenn tulajdonjoga, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti – vagyoni értékű joga, 

vagy bérleti joga.  

 

Ebben az esetben a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásukban (egy külön nyomtatványon) az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai, illetve a bérlők közül 

egy személyt is felruházhatnak. Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a 

megállapodásban valamennyi tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosítottja, bérlő) részt vesz. 

 

Ebben a blokkban a megfelelő sor melletti négyzetbe X-et téve kell jelölni, hogy az 

adatbejelentés megállapodás alapján benyújtott vagy sem. 

 

II. Az adatbejelentő adatai 

 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni az adatbejelentő kért személyes adataival. 

 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű, illetve bérleti joga 

 

Ennél a pontnál azt kell jelölni, hogy az adatbejelentő adóalany milyen jogcímen alanya az 

adatbejelentés tárgyát képező ingatlan utáni magánszemély kommunális adójának: 

tulajdonosként, bérlőként vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 

jogosítottjaként, továbbá meg kell adnia a tulajdonhányadot. Vagyoni érték jog jogosultjaként 

jelölni kell az adott négyzetbe tett X-el az adóalanyiságot generáló vagyoni értékű jog fajtáját 

is. 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja 

 

Az 1. sorban kell jelölni, ha az adatbejelentést újonnan létrejövő (korábban még nem volt) 

adótárgyról teszi az adatbejelentést benyújtó. Külön kell megjelölni, hogy az új adótárgy 

építmény (1.1 .pont), vagy telek (1.2. pont). 

 

A 2. sorban azt kell jelölni, ha az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának az oka az 

adóalany szerzése, értve ezalatt – többek között – az adásvételt, öröklést, ajándékozást, 

elbirtoklást is. Itt is külön kell jelölni, hogy az új ingatlan építmény (2.1. pont), vagy telek (2.2. 

pont). 

 

A 3. sorban kell jelölni azt, ha az adótárgy utáni adókötelezettség vagyoni értékű jog 

keletkezése miatt jön-e létre.  

 



A 4. sorban kell azt jelölni, ha az adóalanyiság a vagyoni értékű jog megszűnése miatt jön létre. 

Ez az az eset, amikor az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, az ingatlanon fennálló vagyoni 

értékű jog megszűnése miatt a tulajdonos adóalanyisága jön létre (éled fel). 

 

Az 5. sorban kell jelölni azt, ha az adótárgy utáni adókötelezettség bérleti jog alapítása miatt 

jön létre.  

 

A 6.-10. sorig történő kitöltés annak függvénye, hogy az adótárgy telek a Htv. szerinti 

telekfogalomnak történő megfelelést megelőzően milyen státuszú volt. 

 

A 11. sorban akkor kell X-et tenni, ha az önkormányzat újonnan vezeti be az illetékességi 

területén a magánszemély kommunális adóját, tehát nem az adóalany személyében vagy az 

adótárgy jellegében történő változás generálja az adókötelezettséget, hanem a települési 

(kerületi) adórendelet elfogadása. 

 

Végezetül az IV. blokk záró részében meg kell adni az adókötelezettség keletkezésére okot adó 

körülmény bekövetkeztének pontos naptári dátumát. Az adókötelezettség ezen dátumot követő 

év első napjától keletkezik. 

 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 

 

A Htv. vonatkozó rendelkezése értelmében az adókötelezettséget érintő változást a következő 

év első napjától kell figyelembe venni. 

Ebben a blokkban az adókötelezettségben változást jelentő körülmény mibenlétét kell kifejteni. 

A záró részben meg kell adni az adókötelezettségben bekövetkező változásra okot adó 

körülmény bekövetkeztének pontos naptári dátumát. 

 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

Ebben a blokkban kell megjelölni – az egyes sorokban szereplő négyzetbe írt X-el – az 

adókötelezettség megszűnésének okát és pontos időpontját. A megszűnés okai az alábbiak 

lehetnek: 

 

1. Az ingatlan megszűnése, külön megjelölve, hogy az építmény (1.1. pont), vagy a telek 

(1.2. pont) szűnik meg (pl. az épület megsemmisül, vagy új telek jön létre és az adott 

helyrajzi számú telekösszevonás, telek-megosztás miatt megszűnik). 

2. Az ingatlan elidegenítése (pl. adásvétel, ajándékozás útján), külön megjelölve, hogy az 

építményt (2.1. pont), vagy a telket (2.2. pont) idegenítik el.  

3. Vagyoni értékű jog alapítása (ebben az esetben a tulajdonos adókötelezettsége 

megszűnik, helyette ugyanis a vagyoni értékű joga okán annak a jogosítottja lesz az adó 

alanya) 

4. Vagyoni értékű jog megszűnése (ebben az esetben ennek a megszűnő jognak a 

jogosítottja esetében szűnik meg az adóalanyiság, helyette az adótárgy tulajdonosa lesz 

az adó alanya) 

5. Bérleti jog megszűnése (ebben az esetben megszűnik az adókötelezettség is, hiszen 

kizárólag magánszemély lehet a magánszemély kommunális adójának alanya) 

 6.  Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi 

telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges 

mezőgazdasági művelése megkezdése  

7.  A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési 

ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése  

8. A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése 

megkezdése  



 9.  A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási feljegyzése  

10. Teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban 

erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba 

történő bejegyzése  

11.  A telek építménnyel való beépítése 

12.  Egyéb – az első 11 pontba nem tartozó – ok  

 

A VI. blokk záró részében meg kell adni az adókötelezettség megszűntetésére okot adó 

körülmény bekövetkeztének pontos naptári dátumát. 

 

VII. Az adótárgy címe: 
 

Itt fel kell tüntetni az adótárgy pontos címét, helyrajzi számát. 

 

VIII. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma: 

 

Ebben a rovatban kell megjelölni, hogy milyen adótárgyról van szó és hány darabra 

vonatkozóan történik a bevallás. 

 

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény 

igénybevétele 

Ebben a blokkban azokat a mentességi jogcímeket kell rögzíteni, amelyek nem a Htv. alapján, 

hanem kizárólag a Htv. felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati adórendelet alapján 

állnak fenn.  

 

Három önkormányzati kedvezmény közül lehet választani a kedvezmények előtt álló egy jelölő 

négyzetbe kell a jelölést tenni és a darabszámot beírni.  

Az egy főre jutó jövedelem alapján nyújtható mentesség igénybevételéhez adatlapot kell 

kitölteni (elérhető a Jászberény Város honlapján: Adóigazgatási Iroda-

Adóügyek/Nyomtatványok-kitöltési útmutatók menüpont alatt) és a jövedelem igazolására 

szolgáló iratokkal együtt az adatbejelentéshez csatolni kell azokat.   

 

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, 

adatok: 

 

A felsorolás szerinti építmény/ek hasznos alapterületet kell beírni.  

 

A Htv.52. § 9. pontja szerint a hasznos alapterület a teljes alapterületnek olyan része, ahol a 

belmagasság – a padlószint (járófelület) és az afelett levő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) 

vagy álmennyezet közti távolság – 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. 

 



XI. Aláírás, felelősségvállalás az adatbejelentés valós tartalmáért.  

 

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamit meghatalmazási adatok 

megadása történik. 


