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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben meghatározott 

jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi C. 

törvény (továbbiakban: Htv.)  1.§ (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazása alapján 

megalkotta és elfogadta a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011 (XII.12.) rendeletét (a 

továbbiakban: rendelet). 

 

A Htv. 6. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az 

adó mértékét - az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 

22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 

2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 

2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói 

árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt 

összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. 

 

Számításaink alapján a 2023. évre vonatkozó kerekített értékek az alábbiak: 

 

Építményadó: 2 191 Ft/m2 

Telekadó: 398,34 Ft/m2 

 

A Htv. alapján felfelé kerekítésre nincs lehetőség, valamint tizedfillérben nem lehet fizetni. 

 

A Tisztelt Képviselő-testületnek figyelembe kell venni a 2023. évre vonatkozóan az adómérték 

meghatározásakor, az alábbiakat: 

 

A Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. § szerint fizetési 

kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 

növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.  

 

Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, amiből következik, hogy 

valamely adóév 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos 

szabályozást (adómérték, adómentesség, adókedvezmény) módosító adórendelet legkorábban 

a kihirdetést követő 31. napon léptethető hatályba. 

 

A Htv. 6. § a) pont utolsó fordulata alapján adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher 

rendeletmódosítással nem súlyosbítható. 

 

Amennyiben az önkormányzat 2023.01.01-én kíván hatályba léptetni új adórendeletet, illetve 

módosító adórendeleti rendelkezést, ezért azt legkésőbb 2022.12.01-ig ki kell hirdetni a helyben 

szokásos módon. 

 

A helyi építményadó adómértékét a 2017. adóévre, a telekadó mértékét a 2016. adóévre 

módosította utoljára a Képviselő-testület. Ezt követően adómérték módosításra nem került sor. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet adóbevezetési, adóemelési 



moratóriumot állapított meg 2021. évre a települési önkormányzatok számára, majd ennek 

módosítását követően a 2022. évre. 

 

A 2021. évi CXXXI. törvény - a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 

összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 

törvény 2022.01.01-i hatállyal kiegészítette helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt: 

 

51/P. § (1) A 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet 

magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és 

alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. 

(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti adómentességet, 

adókedvezményt a 2022. évben végződő adóévben is fenn kell tartania. 

(3) A települési önkormányzat a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult 

bevezetni. 

 

A fenti jogszabályhelyek alapján sem a 2021., sem a 2022. adóévre nem lehetett magasabb 

adómértéket bevezetnie a Képviselő-testületnek, mint ami 2020. december 2-án hatályban volt, 

valamint az adókedvezmények körét sem csökkenthette. 

 

Ezért Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 

szóló 46/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete, majd a 41/2021. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet előbb 2022. január 1-ére, illetve 2023. január 1-ére módosította az építmény- és 

telekadó mértékének emelését, illetve a megemelt helyi adómértékek hatályba lépésének 

időpontját. 

 

Mivel a helyi építmény- és telekadó mértékeket módosító rendelet 2020. évben került 

megalkotásra, és az elmúlt két év alatt a gazdasági helyzet változott, valamint ennek 

megfelelően az önkormányzat költségvetésének tervezésének is alkalmazkodnia kellett és kell 

az újonnan kialakult helyzethez, ezért célszerű a korábban meghatározott adómértékek 

újratervezése. 

 

Jelen rendeletmódosítás javaslatot tesz az alkalmazott adómértékek emelésére, amely 

emelésnek a mértéke figyelembe veszi az adózók terhelhetőségét, a fizetési hajlandóságot és 

készséget, valamint az elmúlt évek során alkalmazott gyakorlatot. A javasolt adómértékek a 

helyi sajátosságok figyelembe vételével az építményadó esetében a Képviselő-testület 

mérlegelése alapján 70 Ft/m2/év, 80 Ft/m2/év, illetve 180 Ft/m2/év növekedést jelentenek, a 

hatályba nem lépő 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottakhoz képest, 

kivéve a magánszemélyek tulajdonában lévő lakásokat, amelyek építményadó mértékét 

továbbra is 500 Ft/m2/év összegben javasoljuk megállapítani.  

 

Az építményadó tekintetében a lehetséges adómértékekhez tartozó adókivetések nagysága az 

alábbiak szerint alakulna a jelenleg adóztatott négyzetmétert (2022.10.05-i ASP.ADO 

adónyilvántartó programból nyert adat) alapul véve: 

 

 

 

 

 



1. Általános" adómérték: (a rendelet 12. §-a alapján a nem kizárólag magánszemélyek 

tulajdonában álló lakások, az 1000 m2 hasznos alapterületet el nem érő kereskedelmi 

egységek és hasznos alapterülettől függetlenül minden egyéb ingatlan fajta): 

 

  

Adómérték Adóztatott terület Fizetendő adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 1 600 
1 344 602 

2 151 363 200 

Javasolt 1 670 2 245 485 340 

 

2. Kereskedelmi egységek 1000 – 3000 m2 között: 

 

  

Adómérték Adóztatott terület Fizetendő adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 1 640 
86 477 

141 822 280 

Javasolt 1 720 148 740 440 

 

3. Kereskedelmi egységek 3000 m2 felett:  

 

  

Adómérték Adóztatott terület Fizetendő adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 1 820 
650 760 

1 184 383 200 

Javasolt 2 000 1 301 520 000 

 

1. Magánszemélyek lakásai 

 

  

Adómérték Adóztatott terület Fizetendő adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 500 
141 876 

70 938 152 

Javasolt 500 70 938 152 

 

A teljes adóztatott terület 2 223 715 m2. Az adóztatott terület kapcsán mindenképp meg kell 

jegyezni, hogy nem tartalmazza azon előírásokat, amelyek esetén törvényi-, rendeleti 

mentesség (ideértve a Htv. 3. § (2) (3) bekezdés szerinti ún. „feltételes mentességet”is) áll fenn, 

tehát ezen terület után az adófizetési kötelezettség ténylegesen fennáll. 

 

A 39/2020. (XI. 25.) rendelet szerinti adómértékekkel számolva a fizetendő adó összege 

összesen 3 548 506 832 Ft, míg javaslatunkban foglaltak szerint 3 766 683 932 Ft., tehát az 

emelés összesen 218 177 100 Ft. adótöbbletet eredményezne építményadó adónemben a 

korábban elfogadotthoz képest. 

 

A fizetendő adónál meg kell jegyezni, hogy az adókivetés tartalmazza azon összegeket is, 

amelyek felszámolás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás, illetve végelszámolás alatt álló 

adóalanyok tulajdonában álló ingatlanok adóelőírásai, azonban befizetés nyilván nem várható.  

 

A kizárólag magánszemélyek tulajdonában álló lakások utáni adómentességet érintő rendeleti 

hivatkozás (Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja) kiegészítése pontosítása a mentesség 

feltételeinek, kizárandó, hogy egy magánszemély a tulajdonában álló lakás után ne tudjon 

egyszerre építményadó mentességet is igénybe venni és szálláshely szolgáltatás nyújtás révén 



ugyanazon lakás után bevételt realizálni. A szálláshely szolgáltatási tevékenység nyújtása 

ugyanazon lakásban álláspontunk szerint az életvitelszerű használatot kizárja.   

 

Az adómértéket meghatározó rendelkezések pontosítása (Rendelet 12. § (3) a) és b) pontja, 

valamint új (4) bekezdése) az adott pontban szereplő kereskedelmi egységek összes hasznos 

alapterületének kiszámítását tisztázza.  

 

Az telekadó tekintetében a lehetséges adómértékekhez tartozó adókivetések nagysága az 

alábbiak szerint alakulna a jelenleg adóztatott négyzetmétert (2022.10.05-i ASP.ADO 

adónyilvántartó programból nyert adat) alapul véve: 

 

1. övezet: 

 

  

Adómérték Adóztatott terület 

Fizetendő 

adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 366 
14 964 

5 476 824 

Javasolt 398 5 955 672 

 

2. övezet: 

 

  

Adómérték Adóztatott terület 

Fizetendő 

adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 347 
264 489 

91 777 683 

Javasolt 398 105 266 622 

 

3. övezet: 

 

  

Adómérték Adóztatott terület 

Fizetendő 

adó 

Ft/m2 m2 Ft 

39/2020. (XI.25.) Rendelet szerinti 325 
1 306 823 

424 717 475 

Javasolt 398 520 115 554 

 

 

A teljes adóztatott terület 1 586 275 m2. Az adóztatott terület kapcsán mindenképp meg kell 

jegyezni, hogy nem tartalmazza azon előírásokat, amelyek esetén törvényi-, rendeleti 

mentesség (ideértve a Htv. 3. § (2) (3) bekezdés szerinti ún. „feltételes mentességet”is) áll fenn, 

tehát ezen terület után az adófizetési kötelezettség ténylegesen fennáll. 

 

A 39/2020. (XI. 25.) rendelet szerinti adómértékekkel számolva a fizetendő adó összege a 

három övezetben összesen 521 971 982 Ft, míg javaslatunkban foglaltak szerint 631.337.848 

Ft., tehát az emelés összesen 109 365 866 Ft. adótöbbletet eredményezne telekadó adónemben 

a korábban elfogadotthoz képest. 

 

A fizetendő adónál meg kell jegyezni, hogy az adókivetés tartalmazza azon összegeket is, 

amelyek felszámolás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás, illetve végelszámolás alatt álló 

adóalanyok tulajdonában álló ingatlanok adóelőírásai, azonban befizetés nyilván nem várható.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni 

és támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. október 07. 

Baranyi Krisztina 

polgármester h. 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el.  

 

Határidő: 2022. október 07. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy megalkotja a …/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a helyi építmény- és 

telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

Mellékletek: 

1. Rendelet-tervezet a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2. A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezet indokolása 

3. A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezet hatásvizsgálati lapja 

  



előterjesztés 1.sz melléklet 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022 (..........) önkormányzati rendelete 

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint a 43.§ (3) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 

15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

(1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az építményadó alól:] 

„a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyben a magánszemély adóalany, illetve 

annak hozzátartozója tartós ottlakásra rendezkedett be, és ahol életvitelszerűen ott lakik. 

Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol ő vagy 

hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, 

családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, elérhetőségi címkénti 

megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakás, amelyet 

ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ, és ahol az év bármely időszakában 

szállásadói tevékenységet semmilyen jogcímen a lakásban nem folytatnak, a lakást nem adják 

bérbe” 

 

(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az adó éves mértéke – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eseten kívül – 1 670 

Ft/m2/év.” 

 

(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 

12. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

[(3) Az adó éves mértéke] 

a) 1 720 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott az 1000 m2 hasznos 

alapterületet meghaladó, de 3000 m2 hasznos alapterületet el nem érő kereskedelmi 

egység esetében, 

b) 2 000 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott a 3000 m2 hasznos 

alapterületet meghaladó kereskedelmi egység esetében. 

(4) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott kereskedelmi egységnek minősülő épületek, 

épületrészek esetében az összesített, együttes hasznos alapterületet kell figyelembe 

venni az adómérték megállapítása során.” 

 

 



2. § 

 

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„18. § Az adó éves mértéke 398 Ft/m2/év.” 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete. 

 

4. § 

 

Ez rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. …………. 

  

  

  

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit 

polgármester címzetes főjegyző 

  

  

A rendelet 2022. ……………..–én kihirdetve  

  

  

 Baloghné dr. Nagy Edit 

 címzetes főjegyző 

 

  



előterjesztés 2.sz melléklet 

 

A rendelettervezet részletes indokolása 

 

Általános indokolás 

 

A rendeletmódosítás a helyi sajátosságok, az adóalanyok teherviselő képességének, az 

önkormányzat gazdálkodásának figyelembevételével költségvetési többlet elérését szolgálja 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az építményadó vonatkozásában a 2023. évre vonatkozó adómértékeket, valamint fogalmi 

pontosításokat tartalmazza. 

 

A 2. §-hoz 

 

A telekadó vonatkozásában a 2023. évre vonatkozó adómértéket tartalmazza. 

 

A 3. §-hoz 

 

A rendelet 1. számú mellékletének hatályon kívül helyezéséről szól. 

 

A 4. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

  



előterjesztés 3.sz melléklet 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló…/2022. (…) önkormányzati rendeletéhez. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló… /2022. (….) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható 

hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1)-(2) bekezdésében 

foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt közvetlen hatásai nincsenek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása az építményadó differenciált 

mértékeinek emelésével 218 177 100 Ft többlet adóbevétel, a telekadó mértékének 

egységesítésével 109 365 866 Ft többlet realizálása. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adóiroda munkatársai részére többletfeladatot 

jelentenek (mértékmódosító határozatok adónyilvántartó programban rögzítése, kiküldése). 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A jelenlegi rendeletmódosítás az önkormányzat gazdálkodásának egyensúlyát, az 

önkormányzati feladatok ellátásának költségvetési forrását, az elmúlt években kiesett források 

pótlását kívánja biztosítani. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 


