
Belterületi adómentesség tájékoztató a 2017.adóévre. 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény belterületi ingatlanok adómentességével 
kapcsolatosan 2017.01.01. hatállyal az alábbiak szerintmódosul; 
 
(E törvény alkalmazásában:)  
 
„15. mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,  
 

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés 
alól kivett területként szerepel, és  

 
b)  amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag 

a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a  növénytermesztést szolgáló 
műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület 
kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös 
művelési ágnak megfelelően műveli, és  

 
c)  amelyre nézve a  b)  pont szerinti feltétel teljesülését a  telek fekvése szerint illetékes 

mezőgazdasági igazgatási szerv az  adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. 
között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle 
alapján kiadott okirattal igazolja, és 

 
d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre 

és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek 
az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a  640/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtott támogatási 
kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli 
meg;” 

 
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint/hrsz illetéket kell fizetni 

illetékbélyeg formájában az általános tételű eljárási illeték az Itv. 29. § (1) bek. alapján 
Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 
tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az eljáró szerv közigazgatási hatósági eljáráshoz kéri, a 
hiteles térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 Ftamely összeget készpénz átutalási 
csekken kell befizetni,vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 11749008-20190093 számú 
számlaszámára kell utalni, a közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Belterületi” szót és azon 
megye nevét, ahol a kérelemben szereplő ingatlan elhelyezkedik. 

Az ügyintézés ügyfél megkeresése alapján történik, ahol a kérelmet rendszeresített 
formanyomtatványon a tulajdonos nyújtja be. Több tulajdonos esetén az összes tulajdonos 
kitölti és írja alá.  
 
A kérelmet postai úton tárgyév június 9-től szeptember 30-ig lehet benyújtani az alábbi címre: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatóság  
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u.11. 


