
 

TELEKADÓ BEVALLÁS ASP 
ADÓ 
032 

Csobánka Község Önkormányzata 

Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. Telefon: 26/320-020 

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu Fax: 26/520-010  

 

Beküldő viselt neve 

titulus  családi név  keresztnév  2. keresztnév 

       
 

Beküldő születési neve 

  családi név  keresztnév  2. keresztnév 

       
 

Beküldő anyjának születési neve 

  családi név  keresztnév  2. keresztnév 

       

 

Beküldő születési helye, ideje 

  hely    idő 

    
…………..év………….hó……….nap 

 

Beküldő címe 

  település   irányítószám  ország 

       

  közterület neve  jellege  házszám hrsz. 

        

  épület  lépcsőház  emelet  ajtó  

          

 

Beküldő adóazonosító jele 

   
 

Meghatalmazott? 

   

 

Beküldő email címe, telefonszáma: 

  email cím    telefonszám 

    
 

 

Előzmény információ: 
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BEVALLÁS 

a telekadóról 

FŐLAP 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat 
adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújatni.) 
 

I. Bevallás fajtája 

     Megállapodás alapján benyújtott bevallás       Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
 

II. Bevallás benyújtásának oka 

O Adókötelezettség keletkezése O Adókötelezettség változása O Adókötelezettség megszűnés 

Változás jellege Változás jellege Változás jellege 

O Új telek  O Telek megszűnése 

O Telek szerzése  O Építménnyel való 100%-os beépítés 

O Vagyoni értékű jog alapítása  O Telek elidegenítése 

O Vagyoni értékű jog megszűnése  O Vagyoni értékű jog alapítása 

O Építmény lebontása  O Vagyoni értékű jog megszűnése 

O Belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek 
esetében a földterület tényleges mezőgazdasági 
művelésének a megszűntetése vagy az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre 
történő átvezetése 

                       O Az ingatlan nyilvántartásban művelés alól 
kivett területként nyilvántartott belterületi 
telek esetében a telek művelési ágának 
ingatlan-nyilvántartási átvezetése és 
tényleges mezőgazdasági művelésének 
megkezdése 

O Külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek 
művelés alól kivett területként való ingatlan-
nyilvántartási átvezetése 

 O Tényleges mezőgazdasági művelés alatt 
álló belterületi telek esetében a telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

O Erdőnek minősülő telek esetében a 
földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban 
művelés alól kivett területre történő átvezetése, ha 
az Országos Erdőállomány Adattárban nem tartják 
nyilván 

 

O Belterületen fekvő termőföld tényleges 
mezőgazdasági művelésének megkezdése 

O Erdőnek minősülő telek esetében az az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területként 
nyilvántartott földterületnek az Országos 
Erdőállomány Adattárból történő törlése 

 O Külterületi telek termőföldként vagy 
tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

O A tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyezés törlése 

 O Teleknek minősülő földterület erdő 
művelési ágra történő ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése vagy az  Országos Erdőállomány 
Adattárban történő bejegyzése 

O Adóbevezetés  

O Egyéb 

O Adóalap-megállapítás változása 
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III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja 

 …….…..…év……………………..hó……………nap  
 

 

IV. Az ingatlan  

1. Címe  

  település   irányítószám  ország  

        

  közterület neve  jellege  házszám helyrajzi szám  

         

  épület  lépcsőház  emelet  ajtó   
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V. Bevallás benyújtója 
 

Bevallás benyújtó minősége  

   

Tulajdoni (jogosultsági) hányad                    /                    100,00 % 

  

Adózó jellege  
 

Bevallás benyújtó neve  
 

 titulus  családi név  első utónév  második utónév  

         
   

Születési helye, ideje   
……………….év………………..hó……….nap  

   

Anyja születési családi és utóneve 

 családi név  első utónév  második utónév  

       

 

Adóazonosító jele  

Adószáma 

Statisztikai számjele 

Külföldi                                                                                                                  ország                                                                                                                             

 

Székhelye, lakóhelye város/község  irányítószám országkód  

     
 közterület neve jellege házszám hrsz.  

      

 épület lépcsőház emelet ajtó  

      

 

Telefonszáma   

 

Email címe   

 

Levelezési címe város/község irányítószám országkód  

     

 közterület neve jellege házszám hrsz.  

      

 épület lépcsőház emelet ajtó postafiók  
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VI. Az ingatlan általános jellemzői     

1. Az ingatlan teljes területe 
  m2 (csak terület szerinti adóztatás 

esetén kell kitölteni!) 
 

 

2. Az ingatlan építménnyel (épület, 
épületrésszel lefedett terület) 

  m2 (csak terület szerinti adóztatás 
esetén kell kitölteni!) 

 

 

3. Telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2) 
  m2 (csak terület szerinti adóztatás 

esetén kell kitölteni!) 

 

 

4. A telek forgalmi értéke 
  Ft (csak korrigált forgalmi érték 

szerinti adózás esetén kell kitölteni!) 
 

 

 

VII. Mentességek, kedvezmények 

1. Törvényességi mentességek 

     A telek építési, telekalakítási változtatási tilalom alatt áll 

                  A belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett 1 hektárt meg nem haladó 
nagyságú földterület, melynek teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés áll (Az illetékes 
mezőgazdasági igazgatási szerv igazolása csatolandó!) 

 

A telken lévő építmény(ek) hasznos alapterülete:   m2 
 

A telken lévő előállító üzemhez tartozó védő-biztonsági övezet területe:   m2 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség (terület)   m2 

Adómentességek önkormányzati rendelet alapján 

 
Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek teljes 
területének 40%-a, amennyiben a telken lakás vagy üdülő áll.   m2 

 

 
Mentes a magánút az adó alól, amennyiben a közforgalom elől 
nincs elzárva. Magánút az ingatlan-nyilvántartásban magánút 
művelési ágban nyilvántartott telek. 

  m2 

 

3. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség (érték)   Ft 
 

4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény 

Adókedvezmények önkormányzati rendelet alapján 

 Adókedvezmény típusa  

 
50%-os kedvezmény illeti meg a fizetendő adóból azt a 
magánszemély ingatlantulajdonost, akinek az ingatlana a 
közcsatorna-hálózatra nem csatlakoztatható. 

 Címen 
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VIII. Több adómérték esetén, a mérték megállapításához szükséges tények, adatok 

   

 
 

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

   
…………év………..hó……..nap 

   

 helység  dátum  az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

       

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:    
    

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:    
    

3. Adóazonosító száma:    
    

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:    
    

5. Meghatalmazás:    
O az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

O meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

O adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
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MEGÁLLAPODÁS  
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

  

 I. Adónem   Építményadó Telekadó 
  

 II. Megállapodás 

 Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az 
adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. 

 Adóalany 2. 

 Minősége: _ Tulajdonos   _ Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Neve: _________________________________________Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________ 

 Születési helye: ____________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye/lakóhelye:  _____________________________________________________________ város/község 

 _________________________közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
adóalany aláírása 

 Adóalany 3. 

 Minősége: _ Tulajdonos   _ Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Neve: _________________________________________Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________ 

 Születési helye: ___________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye/lakóhelye:  ____________________________________________________________ város/község 

 _________________________közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
adóalany aláírása 

 Adóalany 4. 

 Minősége: _ Tulajdonos   _ Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Neve: _______________________________________________Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________ 

 Születési helye: ______________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye/lakóhelye:  _________________________________________________________ város/község 

 ________________________közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
adóalany aláírása 

  

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) 

aláírása  
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SEGÉDLET TELEKADÓ BEVALLÁSHOZ  
  
FŐLAP 
  
Telekadó bevallást minden csobánkai   

• belterületi és zártkerti telekről 
• a művelési ág törlését követően a külterületi telekről,   
• a korábban tanyaként nyilvántartott ingatlanról a tanya megnevezés, vagy a kizárólagos mezőgazdasági 

célú hasznosítás megszűnését követően.  
  
I.ponthoz Minden egyes tulajdonosnak külön bevallást kell benyújtania, vagy írásbeli megállapodás alapján egy 

tulajdonos is lehet az adóalany. Ebben az esetben a megállapodás is csatolandó.   
  
II.ponthoz A bevallás benyújtásának oka, amennyiben a 2012. januári rendeletmódosítás miatt vált szükségessé: 

„adóalap-megállapítás változása”, 2012 január 1-je után bekövetkezett változás esetén a tényleges 
változást kell megjelölni.  

  
III.ponthoz A bevallás egy helyrajzi számra vonatkozik, amennyiben az adózó több ingatlannal is rendelkezik Csobánka 

területén, akkor minden egyes helyrajzi számhoz külön bevallást kell kitölteni.   
  
Adókötelezettség keletkezésekor, megszűnésekor kérjük csatolni az adásvételi szerződés, illetve a tulajdoni lap 
másolatát. Az adókötelezettséget az év első napján fennálló állapothoz köti a törvény, így az év közben vásárolt ingatlan 
csak a következő év január elsején válik adókötelessé. Azonban a telken lévő épület megsemmisülése, lebontása, vagy 
a telek beépítése alapján az adó összege már év közben módosul. (félévente)  
  
MEGÁLLAPODÁS  
 
Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosítottja van, a tulajdonosok illetve a vagyoni 
értékű jog jogosítottjai írásban megállapodást köthetnek arra vonatkozóan, hogy az adóalanyisággal kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel mely tulajdonost ruházzák fel. A megállapodást a felek a bevalláson aláírásukkal 
hitelesítik.  
 
A bevallás aláírás nélkül érvénytelen. Több tulajdonos esetén minden egyes tulajdonos köteles bevallást 
benyújtani, tulajdoni hányada arányában kivéve, ha a mellékelt megállapodást a tulajdonosok mind aláírják.  
   
A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.   
  
Telek (a Htv alapján): az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág 
szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a 
külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó 
földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a 
vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet;  
  
Termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és művelési ággal nyilvántartott, a termőföldről szóló 
törvény szerinti termőföldnek minősülő földterület;  
 
Az adó mértéke 2012. január 1-jétől:   

• beépített belterületi teleknél: 20 Ft/m2/év  
• beépítetlen belterületi teleknél: 80 Ft/m2/év   
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Adómentesség 
  
Mentes az adó alól a Htv. rendelkezései szerint:  

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,  
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,  
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.  

  
Mentes az telekadó alól a rendelet szerint:  
  
A magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek teljes területének 40%-a , de minimum az 
építménnyel lefedett telekrész. Több adóalany esetén az adómentességet az adóalanyok adótárgy fajtánként, a 
tulajdoni hányadaik (vagyoni értékű jogaik) arányában érvényesíthetik.   
  
További 50% adókedvezmény illeti meg a fizetendő adóból a magánszemély tulajdonost, akinek ingatlana a 
közcsatorna-hálózatra nem csatlakoztatható. 


