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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011. november 30-án tartott testületi ülésen a képviselő-testület nem döntött a 2012. évre 
vonatkozó helyi adók mértékének változatlanul hagyásáról vagy annak megváltoztatásáról. A 
novemberi testületi ülésre készített előterjesztés a 2011. évi adómaximumokat tartalmazta, 
mert a Nemzetgazdasági Minisztérium erre vonatkozólag 2011. december 05. napján adott 
tájékoztatást.  
A Htv. 6. § c) pontja értelmében az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e 
törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, 
a 26. §-ában, a 29. §-ának (1) bekezdésében, 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,”. 
 
Ennek megfelelően 2012. évben az adómaximumok az alábbiak szerint alakulnak: 
Építményadó:         1.658,3.- Ft/m2 

Telekadó:                                                301,5.- Ft/m2 
Magánszemély kommunális adója:                                  25.628,5.- Ft/adótárgy 
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:                        452,3.- Ft/vendégéjszaka 
 
Az adórendelet módosítására az Országgyűlés által elfogadott 2011. évi CLVI. törvény egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításának elfogadása miatt szükség 
van. 
A helyi adókat érintő 2012. évi változás a vagyoni típusú adók körében szűkíti a törvényi 
mentességek körét, melyet az önkormányzat a rendeletében - vállalkozó adótárgya kivételével 
– továbbra is biztosíthatja. Építményadóban a következő törvényi mentességek szünnek meg: 
- a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 
100 m2,  
- a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények 
céljára szolgáló helyiség, 
- a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény 
A telekadót érintő változások tartalmazzák a telek fogalmának módosulását, mely szerint a 
külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földterület is adóköteles lehet. Az 
adókötelezettség változás az új szabályozáshoz igazodik. A telekadóhoz tartozó alábbi 
törvényi mentességek szünnek meg: 
- az építési tilalom alatt álló telek 50%-a, 



 2 

- a helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany telke, 
- építmény rendeltetésszerű használatához tartozó telekrész, 
- építményhez tartozó védő(biztonsági terület). 
Az idegenforgalmi adóban a beszedésre kötelezett személye került aktualizálásra. 
Az iparűzési adóban a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény módosítása miatt 
is szükség van. Lényegi változás a távközlési tevékenységet végző cégeket érinti.  
A helyi adókról szóló törvény feltételesen mentes személyi köre is módosult. A nonprofit 
szervezet csak az alapító okiratában szerint végzett tevékenységéhez használt ingatlana után 
mentes. Az közműszolgáltatók (ivóvíz, csatorna) kikerülnek a közszolgáltató fogalmából és 
megszűnik a mentessége. 
Az önkormányzati mozgástér bővül a tárgyi adók kapcsán az adómérték-differenciálás 
törvényi szempontjai megszünnek. 
 
A rendelet-tervezet elkészítésre került a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) 
számú rendelet módosítására vonatkozóan. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet megtárgyalását és a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Lengyeltóti, 2011. december 08. 
         Zsombok Lajos 
                     polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 
 
 
Proity Mónika    dr. Szatmári Ibolya 
előadó     jegyző 
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LENGYELTÓTI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
            / 2011. (XII.15.) rendelete 

a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A helyi önkormányzatokról” 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „ A helyi adókról” 
szóló módosított 1990. évi C. törvény (1)-(2) §-aiban kapott felhatalmazás alapján Lengyeltóti 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 
28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 
28/2008.(XII.12.) számú (továbbiakban: rendelet) rendelet 3. § szerint: 
E rendelet alkalmazásában adóalany: 
a.) a magánszemély, 
b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 170. §-a az alábbiak szerint módosította: 
„3. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: 
a) a magánszemély, 
b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a 
társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó 
vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit 
gazdasági társaság. 
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet 
megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) 
után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és 
telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség – az ott felsorolt adóalanyok számára – csak az 
alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület 
és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az 
adóhatóságnak. 
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és 
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem 
biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az 
irányadó. 
(5) A törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki a Magyar Államra, a 
helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési 
szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-
végrehajtási gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi iparűzési adó vonatkozásában a Magyar 
Nemzeti Bankra. 
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(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év első napján fennálló állapothoz köti és az 
önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt 
kell tekinteni, aki/amely az adót bevezető rendelet hatálybalépésének napján megfelel az 
adóalanyiság követelményeinek.” 

2. § 
 

A rendelet 12. §-a szerint: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen 
belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek). 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 172. §-a az alábbiak szerint módosította: 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. 

 
3. § 

 
A rendelet 14. §-a szerint: mentes az adó alól (1) 
a.) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, 
b.) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, 
     az e célra használt telek után, 
c.)  a teleknek a  6. § (2) bekezdésben meghatározott része, 
d.) a 8. § c.)–d.) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a  

része, amely a 6. § (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, 
e.) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű 

létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő 
(biztonsági) terület, 

f.)  az erdő művelési ágban nyilvántartott telek, 
g.)6 az önkormányzat illetékességi területén lévő üzleti célt nem szolgáló,  állandó lakos 

magánszemély tulajdonában álló 1 darab beépíthető telek, több telek esetén – a választása 
szerinti – 1 darab beépíthető telek, 

h.) a város rendezési tervében szereplő védelmi rendeltetésű erdőterület, 
i.)7  az üzleti célt nem szolgáló magánszemély tulajdonában álló nem beépíthető  
      telek. 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 173. §-a az alábbiak szerint módosította: 
Mentes az adó alól:(1) 
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.” 
d.)6 az önkormányzat illetékességi területén lévő üzleti célt nem szolgáló,  állandó lakos 

magánszemély tulajdonában álló 1 darab beépíthető telek, több telek esetén – a választása 
szerinti – 1 darab beépíthető telek, 

e.) a város rendezési tervében szereplő védelmi rendeltetésű erdőterület, 
f.)7  az üzleti célt nem szolgáló magánszemély tulajdonában álló nem beépíthető telek. 
 

4. § 
 
A rendelet 15. §-a szerint:  
(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati  határozat 
közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól  való kivonását  és / vagy a 
művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása 
esetén  a megsemmisülést, lebontást követő félév  első napján keletkezik.  
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(2) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati 
határozat közzététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdasági 
művelésének megkezdése félévének utolsó napján. 
(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)–(2) bekezdésben nem említett - változást a 
következő év első napjától kell figyelembe venni.  
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 174. §-a az alábbiak szerint módosította: 
(1) Az adókötelezettség 
a) belterületi, aranykorona-értékkel nyilvántartott telek esetében a telek tényleges 
mezőgazdasági művelésének a megszüntetését és/vagy a művelési ág törlését követő év első 
napján, 
b) külterületi telek esetében a művelési ág törlését követő év első napján, 
c) tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület esetében a tanya megnevezés 
ingatlan-nyilvántartásból 
való törlését és/vagy a kizárólagos mezőgazdasági célú hasznosítás megszüntetését követő év 
első napján, 
d) az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első 
napján keletkezik. 
(2) Az adókötelezettség 
a) belterületi telek esetében a telek művelési ágba sorolása és/vagy tényleges mezőgazdasági 
művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg, 
b) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése évének utolsó napján szűnik meg, feltéve, hogy a tanyához tartozó 
földterület ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, 
c) a telek épülettel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg. 
(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)–(2) bekezdésben nem említett – változást a 
következő év első napjától kell figyelembe venni.” 
 

5. § 
 

A 2011. évi CLVI. törvény 176. §-a alapján a rendelet a következő alcímmel és 21/A. §-sal 
egészül ki: 
„Az adófelfüggesztés 
21/A. § Az adóalany a 9/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén az ott 
meghatározottak szerint jogosult az adó felfüggesztésére.” 
 

6. § 
 

A rendelet  29. §-a szerint: (1) A 25. § (1) bekezdés a.) pontja alapján fizetendő adót: 
a.) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért 
esedékes összeggel együtt az üzemeltető, 
b.) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó 
szerv, 
c.) a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal    
együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv, 
d.) az a.)-c.) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő 
bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az 
egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal 
rendelkezni jogosult szedi be. 
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(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor 
is tartozik befizetni (átutalni) az önkormányzati adóhatósághoz, ha annak beszedését 
elmulasztotta. 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 177. §-a az alábbiak szerint módosította: 
„29. § (1) A 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót: 
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a 
továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor 
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.” 
 

7. § 
 

(1) A rendelet 34. § (1) bekezdése szerint: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a 
közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak 
az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. 
(2) A rendelet 34. § (2) bekezdése szerint: Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi 
területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység 
sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az 1. számú mellékletben 
meghatározottak szerint megosztania.  
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 178. §-a az alábbiak szerint módosította: 
(1) „(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.” 
(2) A Rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó 
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően – a vállalkozónak kell az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint 
megosztania.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 40. § 16. pontja szerint: 
belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az 
ingatlannyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban 
művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági 
művelés alatt álló telket; 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
telek: 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,  
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ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a 
vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet; 
 
A Rendelet 40. §-a a következő 18. ponttal egészül ki: 
termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és művelési ággal nyilvántartott, 
a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldnek minősülő földterület;” 
 
A Rendelet 40. § 21. pontja szerint: 
nettó árbevétel: 
a.) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele / egyszeres könyvvitelt 
vezető vállalkozó esetében: a  pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege  / ,  csökkentve a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenértékkel, a  jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal 
elszámolt -  az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az   egyéb ráfordítások  között 
kimutatott -  jövedéki  adó  összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve , ha az így 
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés  nettó árbevételét növelte, 
valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b.) 
- j.) alpontokban foglalt eltérésekkel; 
b.) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű 
bevételek csökkentve a fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb 
pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet 
(fedezett tétel) nyereségének, veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedelmi célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű; 
c.) biztosítóknál:  a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési  költségekkel, a 
befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal  (csak életbiztosítási ágnál), az 
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a 
biztosítási állományához kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések 
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb  befektetési bevételekkel (nem 
életbiztosítási  ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem 
biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben 
ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a 
biztosítottaknak visszajuttatandó  befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az 
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű; 
d.) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi 
bevétel; 
e.)  befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a 
nem befektetési szolgáltatási tevékenység  bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és 
kamat jellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti 
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű; 



 8 

f.) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a 
könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a.) pont alatti 
nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel; 
g.) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél; valamint a külföldi 
székhelyű európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, 
továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep 
(telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámolókészítési 
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartási, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, - 
illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep     
(telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati 
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 
törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel, 
h.) a b.) –g.) – j.) és k.) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, 
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési 
kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a.) pont szerinti nettó 
árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó 
árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele; 
i.) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános 
forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni 
érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a 
termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra;  
j.) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati 
tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál és a kockázati 
tőkealapoknál: az a) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek 
minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések - eladási árának és könyv 
szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 
realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés 
együttes összege; 
k.) az egészségbiztosítási pénztárak esetében: az egészségbiztosítási szolgáltatási bevételek, 
növelve a többes ügynöki és az ügynöki tevékenység bevételeivel, csökkentve az 
egészségbiztosítási szolgáltatási ráfordításokkal; 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
nettó árbevétel: 
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt 
vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal 
elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott 
– jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal 
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs 
adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály 
szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)–g) alpontokban foglalt 
eltérésekkel, 
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b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű 
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb 
pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet 
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű, 
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, a 
befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az 
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a 
biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések 
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel(nem életbiztosítási 
ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási 
tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával és a Kártalanítási 
Alappal szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt 
összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. 
    Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az 
ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos 
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha 
az nyereségjellegű,  
d) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a 
nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és 
kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti 
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű, 
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi 
székhelyű európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, 
továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep 
(telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámoló-készítési 
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont – 
illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és d) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak – szerinti nettó árbevétel, 
f) lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyesület, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetés-végrehajtásért felelős 
miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdálkodó szervezetek, a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából közhasznú, 
kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. a KHVT Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a vállalkozási tevékenységből származó, a) pont szerinti 
nettó árbevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevételnek a 
társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele, 
g) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a 24. pont a) és b) alpontja 
szerinti vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) 
közvetlen összefüggésben kapott – általános forgalmi adó nélküli – ellenérték, növelve a 
kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, 
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feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről 
szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni;” 
 
A Rendelet 40. § 30. pontja szerint: 
idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó 
székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez; 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan 
alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, 
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási 
szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő 
– szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben 
értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés 
alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó 
árbevételét, ha azzal a 21. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 34. pont szerint eladott áruk 
beszerzési értékeként, a 33. pont szerint anyagköltségként vagy a 38. pont szerint közvetített 
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;” 
 
A Rendelet 40. § 33. pontja szerint: 
közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a   Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió 
Zrt., a Duna Televízió Zrt.,   a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a 
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, 
továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást  (a továbbiakban: 
szolgáltatás)  nyújtók – ideértve a víziközmű-társulatot  is – feltéve, ha nettó árbevételük 
legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából 
származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot  üzemeltető feltéve, ha 
nettó árbevétele legalább  55 %-ban  a vasúti pályahálózat  működtetéséből származik, 
valamint  a  helyi- és helyközi menetrendszerinti  tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó 
feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 %-ban a tömegközlekedési  szolgáltatás  nyújtásából 
származik; 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., 
a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a 
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. 
Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó 
árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a 
helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó 
árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik;” 
 
A Rendelet 40. § 38. pontja szerint: 
közvetített szolgáltatások értéke:  az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik  
személlyel   ( a megrendelővel )  írásban kötött szerződés alapján, szerződésben rögzített 
módon részben vagy egészben, de változatlan formában  továbbértékesített  
(továbbszámlázott)  szolgáltatás értéke.   
Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a 
vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben  közvetíti úgy, hogy a  megrendelővel  kötött 
szerződésből  a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az,  
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hogy  az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást  is értékesíti 
változatlan formában , de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Ide 
sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által 
továbbszámlázott olyan alvállalkozó teljesítés értéke, amelynek végzése során  az adóalany 
mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – 
írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, Alvállalkozói teljesítés értékének 
minősül annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke 
is, amelyet az adóalany az általa értékesített új ( használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. 
szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján veszi igénybe. Az e pont szerinti 
értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 34. pont szerint eladott 
áruk beszerzési értékeként vagy a 35. pont szerint anyagköltségként vagy a 21. pont a) 
alpontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette. 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik 
személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített 
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) 
szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a 
szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, 
hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés 
ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is 
értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen 
megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, 
ha azzal a 21. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 34. pont szerint eladott áruk beszerzési 
értékeként, a 35. pont szerint anyagköltségként vagy a 30. pont szerint alvállalkozói 
teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;” 
 
A Rendelet 40. § 47. pontja szerint: 
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbikban: Tao. 
tv.) 7. §-a (1) bekezdésének t) pontjában meghatározott feltételekkel megvalósított 
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége, figyelemmel a Tao. tv. 
31. §-a (2) bekezdésének c) alpontjában foglaltakra. 
 
melyet a 2011. évi CLVI. törvény 179. §-a az alábbiak szerint módosította: 
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége:  
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao 
tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység 
közvetlen költsége, figyelemmel a Tao tv. 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra;” 
 

9. § 
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 
1. 4. §-a, 
2. 5. §-a, 
3. 6. § (2) bekezdése, 
4. 8. § (1) bekezdés b), c), h), 
5. 39. § (7) bekezdésében a „20/C §-a” szövegrész, 
6. 40. § 9. pontjának utolsó mondata, 
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7. 40. § 11., 14. és 32. pontja, 
8. 40. § 42. pontjából az „ideértve a bel- és külföldi légi közlekedést is” szövegrész, 
9. 40. § 54-56. pontja. 
 

(2) A Rendelet 
1. 40. § 34. pontjában „a 38. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként” 

szövegrész helyébe „a 30. pont szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a 38. pont 
szerint közvetített szolgáltatások értékeként”, 

2. 40. § 35. pontjában „a 38. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként” 
szövegrész helyébe „a 30. pont szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a 38. pont 
szerint közvetített szolgáltatások értékeként”, 

szövegrész lép. 
 

10. § 
 

Záró rendelkezések  
 

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
(2) E rendelet 2012. január 01. napjával lép hatályba. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. december 08. 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 
         jegyző       polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
Lengyeltóti, 2011. december 15. 
 
       
        Dr. Szatmári Ibolya  
         jegyző 
 


