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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Adóhatósága 

 
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Tel./fax: 99/360-012 

E-mail:  ado@nagycenk.hu 

Az adóhatóság tölti ki! 
Benyújtás(postára adás) időpontja: 

201 …év………………….hó……..nap 

....................................... 

 aláírás 

 

BEVALLÁS 
a telekadóról 

 
 

I.  A bevallás fajtája   Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

 

II. A bevallás benyújtásának oka 

 
 

      Adókötelezettség keletkezése Adókötelezettség Adókötelezettség megszűnése 
 

     változása 

 Változás jellege:  Változás jellege: 

 _ Új telek Változás jellege: _ Telek megszűnése 

 _ Telek szerzése                         _______________________ _ Építménnyel való 100%-os beépítés 

 _ Vagyoni értékű jog alapítása _ Telek elidegenítése 

 _ Vagyoni értékű jog megszűnése _ Vagyoni értékű jog alapítása 

 _ Építmény lebontása _ Vagyoni értékű jog megszűnése 

 _ Belterületen fekvő termőföldnek minősülő telek esetében _ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés 

  a földterület tényleges mezőgazdasági művelésének a  alól kivett területként nyilvántartott 

  megszüntetése, vagy az ingatlan-nyilvántartásban művelés  belterületi telek esetében a telek művelési 

  alól kivett területre történő átvezetése  ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

 _ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek művelés  és tényleges mezőgazdasági művelésének 

  alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetése megkezdése 

 _ Erdőnek minősülő telek esetében a földterületnek az   _  Tényleges mezőgazdasági művelés alatt 

  ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre álló belterületi telek esetében a telek 

  történő átvezetése, ha az Országos Erdőállomány  művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 

  Adattárában nem tartják nyilván átvezetése 

 _ Erdőnek minősülő telek esetében az ingatlan- _  Belterületen fekvő termőföld tényleges  

  nyilvántartásban művelés alól kivett területként mezőgazdasági művelésének megkezdése 

  nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány  _  Külterületi telek termőföldként vagy 

  Adattárból történő törlése tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 

 _ Adóbevezetés  átvezetése 

 _ Adóalap-megállapítás változása _  Teleknek minősülő földterület erdő  

                                                                                                                        művelési ágra történő ingatlan- 

               _        A tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási nyilvántartási                átvezetése vagy az Országos 

                         bejegyzés törlése                                                                                 Erdőállomány Adattárba történő 

 bejegyzése 

 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

  __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap 

 

IV. Az ingatlan 
 

1.  Címe:   9485 Nagycenk, ___________________________________ közterület __________ közterület jelleg ______hsz. 
 

2.  Helyrajzi száma: _________________ 
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V. Bevallás benyújtója 
 

1.  A bevallást benyújtó minősége _  Tulajdonos _  Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Jog jellege:   _  kezelői jog 

 _  vagyonkezelői jog 

 _  haszonélvezeti jog 

 _  használat joga 

 _  (tartós) földhasználat joga 

2.  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________________ 
 

3.  Bevallást benyújtó neve (cégneve): _____________________________________________________________________ 
 

4.  Születési helye:   ___________________________________________  ideje:  __ __ __ __  év  __ __  hó  __ __  nap 
 

5.  Anyja születési családi és utóneve:  _____________________________________________________________ 
 

6.  Adóazonosító jele:         __ __ __ __ __ __ __ __ __ __          Adószáma:     __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __  

     Statisztikai számjele:     __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ 
 

7.  Illetősége:    __  belföldi          __  külföldi: ______________________________________________ ország 
 
 

8.  Székhelye, lakóhelye:  __ __ __ __   _______________________________________________________ község, város  
 

 _________________________________________ közterület ________ hsz.  _______ ajtó   
 

9.  Levelezési címe: __ __ __ __   _______________________________________________________ község, város  
 

 _________________________________________ közterület ________ hsz.  _______ ajtó   
 

10.  Telefonszáma:  _________________________________  e-mail címe:  _______________________________________  

 

 

VI.  Az ingatlan általános jellemzői 

 1.  Az ingatlan teljes területe: ________________ m2  (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 

 2.  Az ingatlanból építménnyel (épülettel, épületrésszel lefedett:  ___________________ m2   (Csak korrigált forgalmi  

                                                                                                                              érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 

 3.  A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): __________________ m2   (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás 

                                                                                                                                  esetén kell kitölteni!) 

 4.  A telek forgalmi értéke:  ________________ Ft   (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell 

                                                                                      kitölteni!) 

                                                                                                                               

 

VII.  Mentességek, kedvezmények 

 

 1.  Törvényi mentességek  

      _  1.1  A telek építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt áll 

      _  1.2  A belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett 1 hektárt meg nem haladó nagyságú 

        földterület, melynek teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll (Az illetékes mezőgazdasági 

        igazgatási szerv igazolása csatolandó!) 

         _ 1.3  A telken levő építmény(ek) hasznos alapterülete:   _________________   m2 

      _ 1.4  A telken levő termék-előállító üzemhez tartozó védő-biztonsági övezet területe:   ________________   m2 

    _  2.  Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség _______________________________________________________ 

           címen mentes terület: __________________ m2 

 _  3.  Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség _______________________________________________________ 

       címen mentes értékrész: __________________ Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell 

  kitölteni!) 

 _  4.  Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ____________________________________________________ címen 
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        VIII.  Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________  

 

 

IX.  Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: ________________________________________ __ __ __ __ év  __ __  hó __ __ nap 

 

 

 ______________________________________________________ 

 adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

1.  A jelen adóbevallást  Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a 

      ellenjegyzem:                                                                 bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott:     

2.  Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és a  

                                                                                                      meghatalmazását csatolta:  

    

3.  Adóazonosító száma:                                                              Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz 

 bejelentett pénzügyi képviselő:  

4.  Bizonyítvány/igazolvány száma:                                            . 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

a telekadó bevallásához 

Ezt a bevallási nyomtatványt kell kitölteni a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság 

tulajdonában, haszonélvezetében, tartós használatában, kezelésében lévő, a helyi adókról szóló 1990. évi törvényben 

meghatározott, a telekadó hatálya alá tartozó földrészletről (a továbbiakban: telek). Az adókötelezettségben történt 

változásról szintén ezt a nyomtatványt kell benyújtani (a bevallás II. pontja). 

Minden helyrajzi számmal nyilvántartott telekről külön kell bevallást adni. 

Önkormányzati mentességek, kedvezmények:  Mentes a lakóházzal beépített ingatlan, továbbá azok az egymással 

szomszédos beépítetlen földrészletek melyek több helyrajzi számon közösen alkotnak egy ingatlanként kezelt gazdasági 

egységet, ezek közül egy lakóházzal beépített, és a többi közül a HÉSZ szerint egyik sem alkalmas építési telekké alakításra. 

Magánszemély tulajdonában, illetve haszonélvezetében lévő, lakóház építésére alkalmas 1 db telek után - kivéve a 

vállalkozás céljára szolgáló telket - az éves adó felét kell megfizetni (Ez esetben az adóbevallás VII/4. pontjában kell 

nyilatkozni az adókedvezményre való jogosultságról. Ha a nyilatkozatot nem teszi meg akkor a teljes adó kerül 

kivetésre!)   Amennyiben az önkormányzat illetékességi területén több ilyen telek van a magánszemély tulajdonában, 

résztulajdonában illetve haszonélvezetében akkor az adókedvezmény egyik telek után sem vehető igénybe. 

Feltételes adómentesség:  Amennyiben a lakóház építésére alkalmas telek tulajdonosa a beépítést vállalja, részére kérelmére 

az építési engedély jogerőre emelkedésének éve és az azt követő 4 adóév adójának megfizetésére halasztást kell 

engedélyezni. A beépítés megtörténte után a halasztott adót el kell engedni. Ha a beépítés ténye a fenti időszak utolsó napjáig 

jogerőre emelkedett használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel nem bizonyított, a halasztott adót pótlékkal növelten 

kell megfizetnie. A feltételes adómentesség a vállalkozás céljára szolgáló adótárgy esetében nem alkalmazható. 

Az adóbefizetést készpénz átutalási megbízással vagy utalással lehet teljesíteni. 

A telekadó beszedési számla száma:  10402142-21423341-70140000 

A telekadó mértéke a telek minden egész m²-re után: 

a) 12 Ft/ m², 

b) lakóház építésére alkalmas telek esetén 50 Ft/m², 

c) telekalakítás és közművesítés után építési telekké alakítható belterületi földrészletek esetén 38 Ft/m². 

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik alapján az adóalanyok, ilyen esetben külön-külön kell az 

adóbevallást benyújtani. Azonban valamennyi tulajdonos által írásban rögzített megállapodásban ettől el lehet térni, így egy 

tulajdonos is átvállalhatja az adófizetési kötelezettséget. A tulajdonosok megállapodásához a „Megállapodás az adóval 

kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” nyomtatványt kell kitölteni és az összes tulajdonos aláírásával kell ellátni. Ez 

esetben annak kell benyújtani az adóbevallást aki az adó fizetését a többi tulajdonostól megállapodás alapján átvállalta.  


