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Az alábbiakban néhány gyakran 
felmerülő kérdésre kerestük a 
választ.

•  Nem kaptam bevallási nyom-
tatványt, mit tehetek?

Azok számára, akik rendel-
keznek internetes elérhetőség-
gel, a www.erd.hu honlapon az 
adózással kapcsolatos ügyek 
menüpontban a hivatal közzé-
tette az elektronikusan kitölt-
hető nyomtatványt és a kitöltési 
útmutatót.

Ezenkívül lehetőség van sze-
mélyesen kitölteni az adóbeval-
lást a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán is (Alsó u. 3.).
•  Az adóbevallás néhány rubri-
kájának kitöltése során segítség-
re lenne szükségem!

A kiküldött csomagban talál-
ható egy kitöltési útmutató is. 
A fent említett módon az útmu-
tató elérhető a városi honlapon 
is, valamint az ügyfélszolgála-
ton segítséget tudnak nyújtani a 
kitöltésben.

•  Meddig kell bevallani az épít-
mény- és telekadót?

A bevallási határidő 2011. 
január 31.

•  Mit  jelent  a  hasznos  alapte-
rület?

A teljes alapterületnek olyan 
része, ahol a belmagasság leg-
alább 1,90 m. Beletartozik az 
épület valamennyi helyiségé-
nek összegzett alapterülete, 
valamint a többszintes lakré-
szek belső lépcsőjének egy 
szinten számított vízszintes 

vetülete. Az épülethez tartozó 
fedett és három oldalról zárt 
külső tartózkodók (lodzsa, 
fedett és oldalt zárt erkélyek) 
és a fedett terasz, tornác alap-
területének 50%-a tartozik a 
teljes alapterületbe. A lakások 
esetében a pinceszinten (a csat-
lakozó terepszint alatt) kialakí-

tott helyiségek alapterületének 
70%-át kell a teljes alapterü-
letbe számítani. Nem tartozik 
bele a kiegészítő helyiség, vala-
mint a melléképület.

•  Mit  jelent  pontosan  a  kiegé-

szítő helyiség és a melléképület? 
Kell-e adózni ezek után?

A kiegészítő helyiség és a 
melléképület nem számít bele 
a hasznos alapterületbe, tehát 
nem kell utána adót fizetni.

A kiegészítő helyiség a 
lakáshoz, üdülőhöz tartozó, 
jellegénél és kialakításánál 

fogva csak tárolásra alkalmas 
padlás, pince, ide nem értve a 
gépjármûtárolót.

A melléképület, melléképü-
letrész a lakás szokásos haszná-
latához szükséges, de huzamos 
emberi tartózkodásra részben 

és ideiglenesen sem szolgáló, 
tüzelő, lom, szerszám, kerék-
pár, babakocsi tárolására szol-
gáló épület vagy épületrész, ide 
nem értve a gépjármûtárolót. 
A többlakásos lakóépületben 
lévő lakás esetén a lakástulaj-
donhoz tartozó, 5 m2 hasznos 
alapterületet meg nem haladó, 
lomok, szerszámok, tüzelő táro-
lására szolgáló helyiség, feltéve, 
hogy az az épületen belül, de a 
lakástól elkülönítve helyezke-
dik el, valamint lakóépületben 
az osztatlan közös tulajdonban 
lévő közlekedő és tárolóhelyi-
ség, akkor, ha azt a tulajdonkö-
zösség közösen használja.

•  Mit  jelent  a  „nem  lakás  cél-
jára  szolgáló  épület”  meghatá-
rozás?

Egyéb nem lakás céljára szol-
gáló épület: az ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzés alapján garázs-
nak, gépjármûtárolónak, raktár-
nak, üvegháznak, mûhelynek, 
szerviznek, üzemnek, üzem-
csarnoknak, pincének, prés-
háznak, hûtőháznak, gyárnak 
minősülő vagy ilyenként feltün-
tetésre váró épület.

•  Mit jelent a „gépjármûtároló” 
meghatározás?

A lakóépületben lévő épület-
rész, vagy a lakóépület elhe-
lyezésére szolgáló telken álló 
épület, amely kialakításánál 
fogva gépjármû tárolására alkal-
mas, függetlenül attól, hogy az 

épület vagy az épületrész az 
ingatlan-nyilvántartásban önál-
ló ingatlanként szerepel.
•  Kell-e adózni a garázs után?

Fel kell tüntetni a bevalláson, 
mert a nyomtatvány formáját 
a pénzügyminiszteri rendelet 
adja meg, de az önkormányzat 
helyi rendelete alapján a garázs 
adómentes.

Példák az építmény-
adó-változásra 
Ismert, hogy az országban 
szinte minden településen a 
település lakói hozzájárulnak 
a helyi költségvetéshez vala-
milyen, építményhez kapcso-
lódó adó formájában. Szinte 
egyedülálló módon eddig 
Érden az ingatlan forgalmi 
értéke alapján számolták 
az építményadót, tehát nem 
a többi településen már jól 
bevált négyzetméter alapon. 
A többséghez igazodva válto-
zott a rendszer tehát Érden is.

Többször elhangzott az 
utóbbi időben, hogy mit jelent 
konkrétan az eddig is létező 
építményadó változása Érden. 
Felkerestük az egyik legnagyobb 

ingatlanos internetes portált, 
és az ott talált, konkrét érdi 
ingatlanok tranzakciós értékeit 
vettük alapul, hogy összehason-
lítsuk, mit jelenthet az adott 
ingatlanok esetén a kiszámítás 
módjának változása. 

Az ott található példák alap-
ján megállapítható, hogy a vál-
tozás különböző hatással jár. 
Van, ahol 200-300 Ft-ot, van, 
ahol akár (pár) ezer forint növe-
kedést jelent havonta. Olyan is 
van, aki nyertese a változásnak: 
egyenesen csökken a havonta 
fizetendő adó. Természetesen 
az adott ingatlanban lakók szá-
mától függően a példáktól jelen-
tősen eltérő értékek is előfor-
dulhatnak, ezek a kivételek.

Mindezek ismeretében néz-
zünk néhány konkrét, valós 
példát.

1. 
„Érden, Vincellér úthoz közel 
eladó egy 1977-ben épült, 107 
nm-es családi ház. Az épület 
állapota jó, 2002-ben került sor 
a felújításra.” Becsült érték: 22 
millió Ft.

A korábbi rendszerben 
havonta kb. 3000 Ft, az új 
rendszerben 3567 Ft a havon-
ta fizetendő adó abban az 
esetben, ha egyáltalán nincs 
bejelentett állandó lakó. Ha 
azonban egy háromgyermekes 
érdi családot veszünk, akkor 
a régi rendszerben 1500 Ft, 
míg az új rendszerben 1783 
Ft a havonta fizetendő adó. 
Tehát ez esetben a növekmény 
havonta 283 Ft.

2.
„Érdligeten, csendes környéken 
1970-ben épült, 2004-ben igénye-
sen felújított 60 nm-s családi ház 
rendezett telekkel, garázzsal.” 
Becsült érték: 17 millió Ft.

A korábbi rendszerben 
havonta kb. 2250 Ft, az új rend-
szerben 2000 Ft a havonta fize-
tendő adó abban az esetben, 
ha egyáltalán nincs bejelentett 
állandó lakó. Tehát csökken a 
fizetendő adó! 

3.
„Érden, madárneves utcában két-
szintes, 160 nm-es családi ház.” 
Becsült érték: 18 millió Ft.

A korábbi rendszerben 
havonta kb. 3375 Ft, az új rend-
szerben 5334 Ft a havonta fize-
tendő adó (abban az esetben, 
ha egyáltalán nincs bejelentett 
állandó lakó). Tehát a különb-
ség havi 1958 Ft. 

Egy háromgyermekes érdi 
család kedvezményeit figye-
lembe véve a régi rendszerben 

1687 Ft, míg az új rendszerben 
2667 Ft a havonta fizetendő 
adó, azaz a különbség havonta 
980 Ft.
4.
„Érd-parkváros kedvelt, folya-
matosan fejlődő területén, 130 
nm-es, új építésû, 2 szintes, 
mediterrán stílusban épült iker-
házi lakás.” Becsült érték: 25 
millió Ft.

A korábbi rendszerben 
havonta kb. 3750 Ft, az új rend-
szerben 4333 Ft a havonta fize-
tendő adó állandóra bejelentett 
lakó hiányában (havi 584 Ft a 
növekmény).

Háromgyermekes érdi család 
(5 bejelentett lakó) esetén a régi 
rendszerben 1875 Ft, míg az új 
rendszerben 2167 Ft a havonta 
fizetendő adó. A különbség 292 
Ft havonta. 

5.
„Városközpont, gyönyörûen 
felújított panellakás, 58 nm” 
Becsült érték: 11 millió Ft.

A korábbi rendszerben 
havonta kb. 2063 Ft, az új rend-
szerben 1933 Ft a havonta fize-
tendő adó állandóra bejelentett 
lakó hiányában (csökken az 
adó!).

6.
„Parkváros, kétszintes, 240 
nm-es családi ház az M7 lehaj-
tótól 1 percre.” Becsült érték: 
35 millió Ft.

A korábbi rendszerben havon-
ta kb. 6583 Ft, az új rendszer-
ben 8000 Ft a havonta fizetendő 
adó állandóra bejelentett lakó 
hiányában. A különbség 1437 Ft 
havonta.

Háromgyermekes érdi család 
(5 bejelentett lakó) esetén a régi 
rendszerben 3281 Ft, míg az új 
rendszerben 4000 Ft a havon-
ta fizetendő fizetendő adó, a 
különbség 719 Ft. 

7.
„480 nm-es, háromszintes csa-
ládi ház Érdligeten.” Becsült 
érték: 80 millió Ft.

A korábbi rendszerben havon-
ta kb. 14 063 Ft, az új rendszer-
ben 16 000 Ft a havonta fize-
tendő adó állandóra bejelentett 
lakó hiányában. A különbség 
1937 Ft havonta.

Háromgyermekes érdi család 
(5 bejelentett lakó) esetén a régi 
rendszerben 7031 Ft, míg az új 
rendszerben 8000 Ft a havon-
ta fizetendő fizetendő adó, a 
különbség 968 Ft. 

*
A fotókon nem a példaként 

említett ingatlanok láthatók, a 
képek csupán illusztrációk.

A melléképület pontos meghatározásától az adómentes a garázsig

Fogalommagyarázat és valós példák
Január elsõ napjaiban minden érdi ingatlantulajdonos meg kellett kapja az érdi 
adóhatóság által a részére kiküldött tájékoztatót és bevallási nyomtatványt. 


