
 

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2010 (V.25.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról 
/egységes szerkezetben a 41/2010. (XII.15.), a 30/2011. (VI.29.), a 62/2011. (XII.21.), az 
52/2012. (X.30.), a 60/2012. (XI.30.), a 8/2013. (II.28.), a 31/2014. (XI.09.), az 58/2015. 

(XII.01.) és a 24/2018. (IX.21.) rendelettel/ 
 
 
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1. §- ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Adókötelezettség, adómentesség 
 

1. § Adóköteles a Budapest főváros XIV. kerület illetékességi területén lévő építmények 
közül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. § (1) 
bekezdésében foglalt ingatlan. 
 
1/A. §*4 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 
 
 

2. § *1  (1) A  Htv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az adó alól: 
 

a) *3 a magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, 
helyiség; 

 

b) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, amíg a tulajdonában lévő garázs bármilyen 
módon történő hasznosításából jövedelme nem származik; 

 

c) a társas (terem) garázsban a magánszemély tulajdonostárs tulajdoni hányadának 
megfelelő négyzetméterben kifejezett alapterület, amíg a tulajdonában lévő garázs 
bármilyen módon történő hasznosításából jövedelme nem származik; 

 

d) az ingatlan-nyilvántartás szerint légópince megnevezésű építmény; 
    
    e) a kiskorú és nyugdíjas magánszemély adóalany mindaddig, amíg a tulajdonában lévő 

nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, helyiség bármilyen módon történő 
hasznosításából jövedelme nem származik. 

 

(2) *2  
 
 
 
 
 
 
*1 Módosította: a 30/2011. (VI.29.) rendelet 1. §-a 
*2 Módosította: az 52/2012. (X.30.) rendelet 1. §-a, hatályon kívül helyezte a 31/2014. (XII. 09.) rendelet 1.§-a 
*3 Módosította: a 8/2013. (II.28.) rendelet 1. §-a, a rendelkezést 2013. január 1-jétől kell alkalmazni 
*4 Beiktatta: a 24/2018. (IX.21.) rendelet 1. §-a 
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2. Az adó alapja és mértéke 

 

3. § *1 (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 
 

(2) *2 Az adó évi mértéke lakás esetén 1.295,- Ft/m2.  
 
(3) *2 Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 
 

ha az építmény alapterülete    1-100 m2 közé esik  1.295.- Ft/m2; 
ha az építmény alapterülete 101-200 m2 közé esik  1.560.- Ft/m2; 
ha az építmény alapterülete 201-500 m2 közé esik  1.760.- Ft/m2; 
ha az építmény alapterülete 501 m2 vagy annál nagyobb  1.840.- Ft/m2. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti alapterület meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell 
figyelembe venni. 
 
3/A. §*3 (1) Az 1/A. § szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre 
használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. 
 
(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 12 000 Ft/m2. 
 
 

 
3. Záró rendelkezések 

 
 

4. § Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba. 
 
5. § *4 
 
 
 
 
  dr. Weinek Leonárd    dr. Deák Erzsébet 
        polgármester            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Módosította: a 62/2011. (XII.21.) rendelet 1. §-a 
*2 Módosította: az 58/2015. (XII.01.) rendelet 1. §-a ) 
*3 Beiktatta: a 24/2018. (IX.21.) rendelet 2. §-a 
*4 Hatályon kívül helyezte: a 24/2018. (IX.21.) rendelet 3. § (2) bekezdése 
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INDOKOLÁS 

 
 
Az építményadóról szóló rendelet módosítását a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 
(XII.14) számú IRM rendelet (továbbiakban: R) tette szükségessé.  
 
A R. szabályai szerint olyan jogszabály szövegét, amellyel a tervezett jogszabály az 
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, nem lehet sem szó szerint, sem tartalmilag idézni, 
ehelyett (ha a jogalkalmazás könnyítése vagy a jogszabály megfogalmazása ezt megköveteli) 
hivatkozást kell alkalmazni. 
 
Az építményadóról szóló 46/2009 (X.27) számú önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 
törvény szó szerinti rendelkezéseit tartalmazta azzal a megfontolással, hogy az adózóknak 
csak egy jogszabályt kelljen ismerni és értelmezni. A R. szabályait szem előtt tartva a 
módosított rendelet csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, melyekben az 
önkormányzatnak szabályozási hatásköre van: ezek az adómentességek, az adóztatás 
módjának megválasztása és az adómérték megállapítása. 
  
Az adókötelezettségre vonatkozó többi szabályt a helyi adókról szóló törvény és az adózás 
rendjéről szóló törvény tartalmazza, melyek jelen jogszabályba a R. előírásai miatt nem 
kerülnek bele.  
 
 




