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EGYSÉGES SZERKEZET 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2017. (XI.30.)9, 32/2016. (XI.07.)8, 2/2016. (II.01.)7, 38/2015. (XII.18.)6, 

12/2015. (VI.03.)5, 1/2015. (II.05.)4,42/2014. (XI. 30.)3, 56/2012. (XI. 30.) ÖR, 

1/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 

53/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 

az építményadóról 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. 

§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az építményadóról az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 

 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásában: 

a) gyermek: az adózó által saját háztartásában eltartott, az adózó vérszerinti, 

örökbefogadott, valamint mostoha és nevelt gyermeke, aki után nevelési ellátásban 

vagy iskoláztatási támogatásban részesül, vagy nagycsaládos és a gyermeke 

nappali tagozatos képzésben tanul és 23. életévét egyikőjük sem töltötte be. A 

gyermek (gyermekek) után járó adókedvezmény egy lakás után vehető igénybe.1,2 

b) önszerveződéses projektek: önkormányzat által meghirdetett, önszerveződéses 

pályázatokon elnyert támogatásban részesített előkészített és megvalósított 

projektek. 

c) önszerveződéses szervező: pályázati dokumentumban és a projekt lezáró 

nyilatkozatban is szervezőként szerepel. 

d) önszerveződéses befizető: szervező által bizonylattal igazolt befizető. 

 

 

2. Adókötelezettség 

2. §9 

 

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás 

és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 

 

(2) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 

településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 

 

 

  

                                                           
1 1/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
2 56/2012. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2013. január 1. 
9 Módosította a 32/2017. (XI.30.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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3. Az adó alanya és kötelességei 

3. §6,9 

 

Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. § 

és 12/A. § szerinti adóalany. 

 

4. Az adó alapja 

4. §9 

 

(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapja az építmények négyzetméterben 

számított hasznos alapterülete. 

 

(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó 

reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított 

felülete. 

 

 

 

5. Az adó mértéke 

5. § 

 

Az adó évi mértéke:  

a) Nem lakás céljára szolgáló építmények esetén, a garázs kivételével: 

1.100,- Ft/m2 3 

b) Azon építmény esetén (üzlet, műhely, virág és dísznövényház, raktár, iroda, 

panzió stb.) melyben gazdasági tevékenységet folytatnak: 

1.200,-Ft/m2 

c) Lakás céljára szolgáló építmények esetén: 

1.100,- Ft/m2 3 

d) Garázs, illetve gépjárműtároló esetén: 

300,- Ft/m2,3,5 

e) A 4. § (2) bekezdés szerinti adóalap esetében 12.000,- Ft/m2 9 

 

 

6. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 

6. § 

 

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 

jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első 

napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett 

                                                           
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
9 Módosította a 32/2017. (XI.30.) ör. 2. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
9 Módosította a 32/2017. (XI.30.) ör. 3. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. 5. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. 5. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
3 Az új ponttal kiegészítette a 42/2014. (XI. 30.) ör. 5. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
5 Módosította a 12/2015. (VI.03.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. július 1-től. 
9 Az új ponttal kiegészítette a 32/2017. (XI.30.) ör. 4. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első 

napján keletkezik.6 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást, az építmény átminősítését, a 

következő év első napjától kell figyelembe venni.  

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó 

napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén, a második 

félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.  

(5) Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, 

az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, 

körülményekről 15 napon belüli bevallási, illetve bejelentési kötelezettség 

terheli.  

(6) Az adómentesség és adókedvezmény az adózót a jogosultsághoz előírt feltétel 

bekövetkezését követő év első napjától illeti meg, illetve a megszűnését követő 

év első napján szűnik meg. 

(7) A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) szerinti Vt1 övezetben azon 

építményeket, melyek használatra alkalmasak, de a használatbavételi engedélyt 

nem kérte meg rájuk a tulajdonos, építményadó fizetési kötelezettség terheli.3,6 

 

7. Adómentesség 

7. § 

 

(1) Mentes az 1/1 tulajdoni hányad esetén 120 m2-ig, illetve több tulajdonos 

esetén a tulajdoni hányad arányában az építményadó megfizetése alól egy 

lakóingatlan tekintetében az a 70. életévét betöltött nyugdíjas adóalany, aki 

Budakeszin állandó lakos. A 120 m2 feletti adóköteles terület esetén – a 

lakosoknak járó kedvezmény kivételével – más kedvezmény nem vehető 

figyelembe.2 

(2) 3 

(3) 3,6 

(4) Mentes a garázs, illetve gépjárműtároló után fizetendő adó megfizetése alól 

az a 70. életévét betöltött nyugdíjas adóalany, aki Budakeszin állandó lakóhellyel 

rendelkezik. E kedvezmény egy adótárgyra vehető figyelembe, 2016. január 1-

től.5,6,7 

(5) Mentes az építményadó megfizetése alól a Htv. 13/A § szerinti 

műemléképület.6 

 

8. Adókedvezmény 

8. § 

 

                                                           
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
3 Az új ponttal kiegészítette a 42/2014. (XI. 30.) ör. 6. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 3. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
2 56/2012. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2013. január 1. 
3 Hatályon kívül helyezte a 42/2014. (XI. 30.) ör. 9. §-a. Hatályon kívül 2015. január 1-től. 
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. 7. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 38/2015. (XII.18.) ör. 4. §-a. Hatályon kívül 2016. január 18-tól. 
5 Az új ponttal kiegészítette a 12/2015. (VI.03.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. július 1-től. 
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 5. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
7 Módosította a 2/2016. (II.01.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. február 29-től. 
6 Az új ponttal kiegészítette a 38/2015. (XII.18.) ör. 6. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
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(1) Az építmény hasznos alapterületéből építményenként 90 m2 adókedvezmény 

illeti meg az építmény alapterület mértékéig a megvalósult önszerveződéses 

projekt lezárását követő évben azt az adóalanyt, aki az önkormányzat által 

meghirdetett önszerveződéses pályázaton elnyert önkormányzati támogatásban 

részesített projektben szervezőként vesz részt. Az adókedvezményt a projekt 

lezárást követően a megvalósult önszerveződéses pályázat dokumentációjában 

szervezőként megnevezett adóalany kérelmezheti és a jogosultságot az 

adóhatóság állapítja meg. Ha az önszerveződéses projektek több ingatlant 

érintenek, és ingatlanhoz köthetőek, akkor mindegyiknél, ha nem köthetőek, 

akkor az adózó által megjelölt ingatlan építményadójánál vehető igénybe a 

kedvezmény.2 

(2) Az építmény hasznos alapterületéből építményenként 15 m2 adókedvezmény 

illeti meg az építmény alapterület mértékéig a megvalósult önszervezéses projekt 

lezárását követő évben azt az adóalanyt, aki az önkormányzat által meghirdetett 

önszerveződéses pályázaton elnyert önkormányzati támogatásban részesített 

projektben az önszerveződés befizetőjeként részt vett. Az adókedvezmény a 

projekt lezárását követően az önszerveződés befizetőjeként szereplő adóalany 

kérelmezheti, és a jogosultságát az adóhatóság állapítja meg. Ha az 

önszerveződéses projektek több ingatlant érintenek, és ingatlanhoz köthetőek, 

akkor mindegyiknél, ha nem köthetőek, akkor az adózó által megjelölt ingatlan 

építményadójánál vehető igénybe a kedvezmény.2 

(3) Adókedvezmény illeti meg az Önkormányzat illetékességi területén állandó 

lakóhellyel rendelkező adóalanyt a Budakeszi közigazgatási területén lévő 

legfeljebb két építménye után: 

a) az 1. számú mellékletben felsorolt utcákban fekvő építmény esetén 180 m2-ig 

az 5. § a),c) pontjai szerinti összegből 700 Ft/m2, 

b) az a) pontba tartozó területeken kívül lévő építmény esetén 180 m2-ig az 5. § 

c) pont szerinti összegből 800 Ft/m2, 

c) nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 50 m2-ig figyelembe véve az 5. § 

a) pont szerinti összegből 700 Ft/m.3,8 

(4) 1,6 

(5) Adókedvezmény illeti meg a Budakeszi Önkormányzat illetékességi területén 

állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyt gyermekenként, a lakás vagy egyéb 

nem lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterületéből 15 m2 területig. E 

kedvezmény egy adótárgyra vehető igénybe.2,8 

(6) A gyermekkedvezmény igénybevételéhez a gyermek 16. életévének betöltése 

után a Magyar Államkincstár igazolása szükséges, melyből megállapítható, hogy 

a gyermek után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban részesül. A 

nagycsaládosok esetén, amennyiben már a gyermek után ellátásban nem 

részesülnek, iskolalátogatási igazolást kell benyújtani.2 

(7)6,7,8 

(8) A magánszemély adóalany megélhetésének veszélyeztetettsége, valamint 

szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján kérheti az adóhatóságtól a 

                                                           
2 56/2012. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2013. január 1. 
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. 8. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
8 Módosította a 32/2016. (XI.07.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 38/2015. (XII.18.) ör. 7. §-a. Hatályon kívül 2016. január 18-tól. 
8 Módosította a 32/2016. (XI.07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 8. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
7 Módosította a 2/2016. (II.01.) ör. 4. §-a. Hatályos 2016. február 29-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (XI.07.) ör. 3. §-a. Hatályon kívül 2017. január 1-től. 
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méltányosság gyakorlását, és a kivetett adója mérséklését vagy elengedését az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-sai alapján. Az 

adókedvezmény megállapítása az adóalany kérelmére történhet. 

Megállapításához az adócsoport minden esetben környezettanulmányt végeztet, 

melyről az adóalany aláírásával jegyzőkönyv készül.3,6 

(9) Az 5. § b) pont hatálya alá tartozó építmények esetében a megállapított 

adókötelezettségből adókedvezmény, vagy mentesség nem érvényesíthető.3,,5 

(10) Az önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmények tulajdoni hányad 

arányában vehetők igénybe.2,6 

(11) 2,4 

 

 

9. Adóbefizetés 

9. § 

 

(1) Az év közben keletkezett fizetési kötelezettség esetén a már esedékessé vált 

adót az erről szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet 

adópótlék mentesen befizetni.2 

(2) Az adó késedelmes befizetése esetén, az esedékesség napjától késedelmi 

pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a 

felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd 

része. 

(3) A tárgyévi adót félévenként két egyenlő részletben - március 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig - kell megfizetni. 

 

10. Záró rendelkezések 

10. § 

 

(1) Az önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény az irányadó. 

 

11. § 

 

Hatályát veszti: 

a) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, 

b) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 3/1993. (II. 12.) önkormányzati rendelet, 

c) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 2/1996. (I. 25.) önkormányzati rendelet, 

d) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 38/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 

e) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 2/1999. (III. 3.) önkormányzati rendelet, 
                                                           
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. 8. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 9. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
3 Módosította a 42/2014. (XI. 30.) ör. x. §-a. Hatályos 2015. január 1-től. 
5 Módosította a 12/2015. (VI.03.) ör. 3. §-a. Hatályos 2015. július 1-től. 
2 56/2012. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2013. január 1. 
6 Módosította a 38/2015. (XII.18.) ör. 10. §-a. Hatályos 2016. január 18-tól. 
4 Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (II. 05.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2015. február 6-tól. 
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f) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 9/1999. (IV. 10.) önkormányzati rendelet, 

g) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 45/1999. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 

h) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 46/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, 

i) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 17/2001. (VII. 07.) önkormányzati rendelet, 

j) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 60/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelet, 

k) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 4/2003. (II. 5.) önkormányzati rendelet, 

l) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 60/2003.(XII. 15.) önkormányzati rendelet, 

m) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 41/2004.(VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 

bekezdése, 

n) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 53/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 

o) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 

p) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 58/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, 

q) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 8/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelet, 

r) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 32/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, 

s) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 35/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, 

t) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 44/2010. (X. 26.) önkormányzati rendelet, 

u) az építményadóról szóló 20/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 55/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. 

 

Budakeszi, 2012. november 29. 

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. november 30-tól december 31-ig közzétettem. 

 

 

 

Dr. Szelenczy Gabriella 

            jegyző 
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1. melléklet az 53/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez1,8 

 

 

 

 

1.   Domb u. Lke-5; Lke-6; 

2.   Bég u.: Lke-5; Lke-6;  

3.   Basa u.: Lke-6; 

4.   Gall u.: Lke-6 

5.   Avar u.: Lke-6 

6.   Törökvész u.: Lke-6  

7.   Megyei út: Lke-5; Lke-6; 

8.   Magor u.: Lke-5; Lke-6; 

9.   Görög u.: Lke-5; 

10. Besenyő u.: Lke-5; Lke-6; 

11. Bolgár u.: Lke-5;  

12. Lejtő u.: Lke-5; 

13. Törökőr u.: Lke-6; 

14. Skót u.: Lke-6; 

15. Alkony u.: Lke-5; Lke-6; 

16. Szász u.: Lke-6; 

17. Angol u.: Lke-6; 

18. Kert u.: Lke-5; Lke-6; 

19. Árnyas u.: Lke-5; 

20. Kelta köz: Lke-5; Lke-6; 

21. Hajnalka u.: Lke-5; 

22. Gerinc u.: Lke-5; Lke-6; 

23. Zichy köz: Lke-5; 

24. Makkosi út: Lke-5; Lke-6; 

25. Kút köz: Lke-5; Lke-6; 

26. Őr u.: Lke-5; 

27. Kalmár u.: Lke-5; 

28. Székely u.: Lke-5; 

29. Székely köz: Lke-6; 

30. Gesztenye sor: Lke-5; 

31. Erdőalja u.: Lke-5; Lke-6. 
 

                                                           
1 1/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
8 Módosította a 32/2016. (XI.07.) ör. 4. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 


