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  INGATLAN
Bújtatott ingatlanadók Budapesten

Nézzük, hogy melyik budapesti kerület esetében milyen 
terhek nehezednek az ingatlantulajdonosokra!
 

Kommunális adó

II. kerület
Az adó mértéke, ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő 
helyiségek nélküli hasznos alapterülete:
- 80m2-t nem haladja meg: 9 000 Ft/év
- nagyobb, mint 80m2, de nem haladja meg a 100m2-t: 
16 000 Ft/év
- nagyobb, mint 100m2: 17 245 Ft/év
Mentességet csak 70 éven felüliek kapnak, 6 ezer forint 
erejéig, de csak akkor, ha a lakás a lakcímnyilvántartás 
szerint a lakóhelyük.

III. kerület
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 
ingatlanonként 25 628 Ft/év.
Ugyanakkor mentességet élvez azon ingatlan, mely 
után a tulajdonosnak építményadó-fizetési vagy 
telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezett, illetve 
melynek tulajdonosa a kerületben az év első napján 
bejelentett lakcímmel rendelkezik és a lakást nem adja 
bérbe.

IV. kerület
Az adó mértéke 2013-ban lakásonként, lakásbérleti 
jogonként: 18 420 Ft/év.
Mentes az adó alól az a magánszemély 
tulajdonábanálló lakás, amelynek tulajdonosa (több

Az önkormányzatok háromféle címszó alatt szednek adót az állampolgároktól ingatlantulajdonuk után: ez lehet 
építményadó, telekadó és kommunális adó. Míg utóbbi a vidéki városokban meglehetősen gyakran előfordul, 
addig Budapesten csak elvétve találkozunk ezzel az adónemmel. A tavalyi évben ugyan két önkormányzat, a III. 
és a XIV. kerület is bevezette, azonban Zuglóban már nem kell fizetni, mivel visszavonták a rendeletet.
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tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az 
év első napján a kerületben bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik.

XII. kerület
- 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó 
lakás után 13 900 Ft/év
- 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb 
lakás után 19 900 Ft/év
- 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 25 500 Ft/év.
Az önkormányzat kedvezményt biztosít a kiskorú 
gyermeket nevelő adóalanyoknak arra a lakásra, 
amelyben életvitelszerűen élnek. A kedvezmény a lakás 
hasznos alapterületéből vonható le:
- egy gyermekre 20 m2
- két gyermekre 40 m2
- három vagy annál több gyermek esetén gyermeken-
ként további 12 m2

XXII. kerület
Az adó évi mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti 
jogonként 25 628 Ft/év, azonban minden lakásméretre 
különböző mértékű kedvezményt határoz meg az 
önkormányzat, mely alapján az alábbi számok jönnek 
ki:
- 60 négyzetméternél kisebb lakás esetén 9245 Ft/év
- 60-120 négyzetméter között 13 245 Ft/év
- 120 négyzetméter fölött 21 000 Ft/év
- 200 négyzetméter fölött 25 628 Ft/év.
Kedvezményt az egyedül élő nyugdíjasok kaphatnak, 
mégpedig 50 százalékost.
 

Építményadó és telekadó

Építményadót már jóval több kerület vet ki, összege 
viszont alacsonyabb, és alapvetően mentességet 
élveznek az ingatlantulajdonos magánszemélyek: 
normál esetben - tehát általában az olyan ingatlanok-
ban, melyekben életvitelszerűen, nem cégként 
bejelentve lakik a tulajdonos, azaz nem szerepel az 
ingatlan székhelyként, telephelyként a hatósági 
nyilvántartásban - nem kell megfizetni - jelezte a Balla 
Ingatlanirodák vezetője.
Kőbányán nyitották csak egy kicsit tágabbra az 
adófizetők körét, ezért is idézzük a vonatkozó szabályt: 
"A X. kerületben mentességet kap a lakásban 
lakóhellyel rendelkező tulajdonos és a tulajdonosnak a 
lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkező egyenes ági 

hozzátartozója után személyenként 30 m2, de legalább 
100 m2 hasznos alapterület". Ez azt jelenti, hogy 100 
négyzetméteres lakás után adót fizetni, illetve egy 
négytagú család esetén ez 120 négyzetméterre 
változik.

A szabályozás tehát eltérő, a részletek miatt érdemes 
átnézni a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, vagy 
megkérdezni az ügyfélszolgálatokat. Az építményadó 
összegei egy négyzetméterre vonatkozóan:
 

Az adófizetésről fontos tudni, hogy az építményadóra 
és a kommunális adóra vonatkozó adókötelezettség a 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését, 
illetve a tulajdonos tulajdonjogának - haszonélvezeté-
nek, bérleti jogának - megszerzését követő év első 
napján keletkezik - hívta fel a figyelmet Balla Ákos.
 
Erre lakásvásárlásnál figyeljenek az új tulajdonosok, 
valamint arra is, hogy az adót bevallani az 
adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül 
kell. A kommunális adó önbevallással működik, azaz 
nem értesít senkit az önkormányzat, hogy adót kellene 
fizetnie, ugyanakkor, ha valaki mégsem teszi, akkor öt 
évre visszamenőleg bírságot vethetnek ki rá

Forrás: ingatlanhirek.hu
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A hazai lakóingatlanok 70 százaléka 
elavult, minden tizedik – azaz több 
százezer lakás – pedig annyira rossz 
állapotban van, hogy már felújítani 
sem lenne érdemes – derül ki egy 
felmérésből. A legelterjedtebb 
lakástípus brutális mennyiségű 
energiát használ el.

A több mint 2,5 millió magyarországi 
családi ház legelterjedtebb típusa átlago-
san több mint kétszer annyi energiát 
használ el, mint a nyolcvanas években 
épült panelek, került napvilágra egy 
nemrégiben készült felmérés alapján. 
Manapság elképzelhetetlen lenne, de a 
nyolcvanas években csak panellakásból 
évente több mint 25 ezer épült.

A felmérés egyebek mellett energetikai 
szempontból is vizsgálta a hazai ingatla-
nokat, ezek szerint a hazai lakóingatlan-
állomány 70 százaléka elavult, minden 
tizedik – azaz több százezer lakás – pedig 
annyira rossz állapotban van, hogy már 
felújítani sem érdemes. Összességében 

több mint 2,5 millió családi ház és lakás, 
925 ezer társasház 84 ezer lakással, és 
703 ezer lakást tartalmazó több mint 31 
ezer iparosított társasház (nagyrészt 
panel) került a statisztikába.

A 15 típus közül a legtöbb épület az 1945 
és 1979 között létesült családi ház (több 
mint 672 ezer), ugyanekkora lakásszám-
mal, átlagosan 140 négyzetméteres 
alapterülettel. A panelek többsége (több 
mint 324 ezer lakás) 1979 előtt épült, 
időarányosan viszont a nyolcvanas 
években pörgött föl igazán a "házgyár", 
ugyanis ekkor évente több mint 25 ezer 
lakás épült. A leggyakoribb családiház-
típus jelenlegi átlagos primer energiafel-
használása (405 
kilowattóra/négyzetméter/év) közel 
kétszerese a '79 előtti iparosított 
technológiájú épületekének (218-244), és 
több mint kétszerese a nyolcvanas évek 
paneljeiének (200 
kilowattóra/négyzetméter/év).

Forrás: ingatlanhirek.hu

Bontandó lakások a fővárosban
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A kormány által október 18-án benyújtott adótörvény-változásokat tartalmazó 
törvényjavaslat alapján 2014. január 1-jétől az illetékszabályok több ponton is 
módosulnak.

A változások közül a legfontosabbak a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaságokra vonatkozó szabályokhoz, illetve egyes illetékmentességek szigorí-
tásához kapcsolódnak. A kormány 2010. január 1-jével általánosan illetékkötelessé 

tette a belföldi ingatlanvagyonnal 
rendelkező társaságban fennálló 
vagyoni betétek megszerzését.

2011. július 15-től az illetékköteles 
ügyletek köre jelentősen leszűkült: a 
jelenleg is hatályos szabályozás 
alapján csak abban az esetben terheli 
visszterhes vagyonátruházási illeték a 
belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaságban fennálló vagyoni betét 
megszerzését, ha a megszerzett 
társaság főtevékenysége épületépítési 
projekt szervezése, vagy más, ingat-
lanhasznosítási tevékenység. A 
kormány által benyújtott javaslat 
alapján – az illeték-elkerülés 
lehetőségének csökkentése érdeké-

ben – januártól a megszerzett társaság cégjegyzékben feltüntetett 
főtevékenységétől függetlenül minden esetben visszterhes vagyonátruházási illeték-
kötelezettség alá esne az olyan társaságok vagyoni betétjének legalább 75 
százalékos megszerzése, amelyeknek a mérlegében a kimutatott eszközök értéké-
nek összegéből a belföldi ingatlanok értéke több mint 75 százalék, vagy amelyek 
olyan gazdálkodó szervezetben rendelkeznek legalább 75 százalékos közvetlen 
vagy közvetett részesedéssel, amely teljesíti az előző feltételt. Tehát a javaslat nemc-
sak a korábban bevezetett, főtevékenységhez kötött illetékmentesség eltörlését 
eredményezné, hanem újraszabályozná a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaság fogalmát is. 

Míg a hatályos szabályozás értelmében belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaságnak minősül minden olyan gazdálkodó szervezet, melyek belföldön lévő 
ingatlantulajdona, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó 
szervezetben legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedése van, 
addig a kormány javaslata alapján a jövőben a minősítés során az ingatlan értékének 
a társaság vagyonában fennálló aránya is jelentőséggel bírna.

Forrás: ingatlanhirek.hu

Illetékszabály változások


