
Kúriai esetek: a települési adó bevezetésének kérdései 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés következő részében a Kúria 

bírái, valamint külsős szakértők egy jogerősen a Kúrián lezárult ügy kapcsán értekeznek a 

települési adó bevezetésének jogi szabályozásáról és az eset hátteréről. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Köszöntöm a tisztelt nézőket a kúriai esetek videós 

kerekasztal beszélgetés 3. részén, amelynek a témája tulajdonképpen az, hogy mennyiben van 

lehetősége Magyarországon egy települési önkormányzatnak települési adót bevezetni. 

Például egy nyakkendőadót vagy éppen egy lóadót, vagy módjuk egy csúnyaház adót. 

Engedjék meg, hogy bemutassam felkért vendégeinket, Gémesi György polgármester urat, a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségének Elnökét, Gyergyák Ferenc tanár urat a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem oktatóját, az önkormányzati jognak a szakértőjét és Dr. Balogh Zsolt, 

kúriai bíró urat az önkormányzati tanács bíráját.  

A mai beszélgetés mögött az húzódok meg, hogy 2015. év vége felé a Kúria Önkormányzati 

Tanácsa eldöntötte az első olyan ügyet, amely települési adóval volt kapcsolatos. 

Törvényességi felülvizsgálati eljárása végén megsemmisítette Balmazújváros Önkormányzat 

rendeletét, amely települési adóként egy földadót vezetett be. A Kúria eljárására az Alapvető 

Jogok Biztosának indítványára került sor. A Kúria több ok miatt is megsemmisítette ezt a 

rendeletet. Az alapvető probléma az volt, hogy a helyi adókról szóló törvénybe ütközik ez a 

rendelet. Mielőtt a főbb jogi kérdésekre térnénk érdemes összefoglalni, hogy mi is az a 

települési adó. 2015. január 1-jétől van lehetősége a települési önkormányzatoknak 

megállapítani települési adót, korábban erre nem volt lehetőség, hanem egy jól körülhatárolt, 

zárt lista alapján vezethettek be néhány helyi adót. 2015. január 1-jétől a helyzet 

megváltozott, ugyanis az önkormányzatok főszabály szerint bármilyen adót bevezethetnek 

kettő feltétellel. Az egyik az, hogy a lényeget tekintve az adó alanya természetes személy 

lehet, aki nem folytat vállalkozási tevékenységet. A másik feltétel a lényeget tekintve az, hogy 

az adó tárgya az bármi lehet, kivéve olyan dolog, amely törvényben szabályozott közteher 

hatálya alatt áll. Tulajdonképpen a törvényi szabályozás ennél sokkal többet nem is mond ki, 

nem korlátozza az önkormányzatok rendeletalkotási szabadságát. Vajon a települési adó 

törvényi szabályozása alkotmányos-e, mennyiben áll összhangban az Alaptörvény 

rendelkezéseivel? 
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Dr. Balogh Zsolt, kúriai bíró: Azt én nem tudom eldönteni, hogy alkotmányos-e vagy nem, egy 

olyan szabályozással állunk szembe, hogy a helyi adótörvénynek egy szakasza szól a települési 

adóról. A jogi szabályozással szemben általában az szokott lenni a probléma, hogy túl 

részletes, túl sok, nem lehet átlátni a sok-sok jogszabályt, na itt épp az ellenkezőjéről van szó. 

Túl kevés a szabály és ez az öt bekezdésből álló szakasz, az lényegében nem tartalmaz semmi 

olyan rendelkezést, ami a felhatalmazás, tehát a települési adó megalkotására szóló 

felhatalmazás kereteit az önkormányzatok számára kijelölje. Az, hogy alkotmányos vagy nem, 

azt nem is tudjuk kideríteni és az Alaptörvény 37. §-a amíg az államadósság meghaladja a GDP 

felét, addig tiltja többek között a helyi adó központi feltételeiről szóló törvény 

alkotmányossági vizsgálatát az Alkotmánybíróságnak. Ha mondjuk az Önkormányzati Tanács 

az első ízbe úgy gondolta volna, hogy a garanciák miatt az Alkotmánybírósághoz fordul és kéri 

ennek az alkotmányossági vizsgálatát, ezt azért nem tette meg, mert ennek jelenleg korlátja 

van. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Tanár úrtól szeretném kérdezni, hogy mit szól ehhez a 

helyzethez, ehhez a jogi alkotmányos helyzethez? 

Gyergyák Ferenc, egyetemi oktató: Egy régebbi helyi adó témával szeretném kezdeni, 

építményadó. Akkor, amikor az unióhoz csatlakoztunk, akkor ugye a vállalkozási célú 

ingatlanok nem kaphattak építményadó mentességet, és volt például egy olyan, hogy az 

Alkotmánybíróság előtt, ahol legalább volt megoldás, szembe a mostani helyzettel, mint 

ahogy a bíró úr említette, ott a képviselő-testület kapott egy törvényességi észrevételt, ami 

úgy szabályozott, hogy mentes az összes ingatlan, hogy ha helyi lakosé és ebben benne voltak 

a vállalkozók is, mint magánszemélyek. Jött egy törvényességi észrevétel és a testületi 

jegyzőkönyvből következőt sikerült olvasni, egyik képviselő megszólalt, hogy ő nem ért egyet a 

törvényességi észrevétellel, mert a felesége boltján keresztül évi 9000.- forinttal érintett, úgy 

gondolja, hogy még két másik képviselő társa is érintett ebbe. Egy másik képviselő 

személyesen megszólalt, és mondta, hogy tudja, hogy törvényellenes, tudja, hogy az 

Alkotmánybíróság meg fogja semmisíteni, de addig is legalább időt nyernek. Itt még időt sem 

kell nyerni, mert nem jut el odáig, hogy akár a Kúria, akár az Alkotmánybíróság tudjon valamit 

kezdeni az ilyen helyzettel. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Polgármester úr hogyan látja ezt a helyzetet? 
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Gémes György, polgármester: Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy miért kellett bevezetni? 

Amikor elkerült az Szja az önkormányzatoktól teljes mértékben, volt amikor 100% volt 

önkormányzatnál az Szja-ból visszaosztva, elkerült a gépjárműadó 60%-a. Gyakorlatilag ugye 

az elkerült feladatoknál több forrást vett ki az állam az önkormányzati szektorból, mint 

amennyit addig az önkormányzat erre költött, ezért azt a lehetőséget adta meg a 

településnek, hogy ha van erre fizetőképes lakosság, akkor szedjetek valamilyen adót be, amit 

még eddig nem tudtatok beszedni, hiszen nagyon sok önkormányzati adó van, építményadó, 

telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, kitalálták ezt a települési adót, aminek valóban 

nincs meg a megfelelő szabályozása, tehát egy lehetőséget adott a településnek, amivel 

igazán azért nem lehetett élni, mert vagy a többi üti magát az adót, vagy azért mert nincs 

fizetőképes lakosság magára az adóra, vagy nem meri politikailag felvállalni a testület, de 

igazán nincs is mire. Ugye voltak humoros megnyilatkozások, hogy majd a kutyára, a kerítésre, 

a kéményre, a cigarettafüstre és a többi, és a többi, aztán ebből nyilván nem lett semmi, mert 

nem gondolta senki komolyan, hogy ilyen felelősséget, helyi politikai felelősséget felvállal 

magára, tehát gyakorlatilag ez az adó én ma úgy látom, hogy ilyen szempontból értelmetlen, 

inkább lehetne más típusú adókat helyben adott esetben, ha van arra fizetőképes lakosság és 

a gazdasági helyzet, a helyi lokális gazdasági helyzet olyan, végig gondolni és végig beszélni. Én 

azt gondolom, ezt az egészet át kéne tekinteni, meg kéne nézni, hogy mondjuk az áfából mit 

lehetne a településeknek visszaosztani. Például nézzük meg még egyszer a személyi 

jövedelemadó kérdést, mert nem vagyok érdekelt, hogy a lakosság odajöjjön. A helyzet az, 

hogy ha nincs személyi jövedelemadó, akkor miért foglalkozzak azzal, hogy mondjuk 

betelepüljenek olyan családok, akik tehetősebbek, mert azoknak nagyobbak az igényeik, 

többletszolgáltatást igényelnek, közben nekem az ő adójából nem folyik ide semmi. Tehát az 

egész helyi adó kérdést szerintem érdemes a teljes államháztartás és a teljes önkormányzati 

gazdálkodás szempontjából végig tekinteni és annak értelmében végig gondolni, hogy milyen 

terheket és hogyan lehet szétosztani a helyi lakosság tekintetében. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: A Kúriának az eseti döntése utal egy alkotmánybírósági 

határozatra a közösségi együttélés alapvető szabályainak a rendeleti meghatározhatóságára. 

Hogyan kerül ez kapcsolatba a települési adóról hozott döntéssel? 
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Dr. Balogh Zsolt, kúriai bíró: A közösségi együttélés alapvető szabályainak a meghatározására 

az önkormányzati törvény hatalmazta fel az önkormányzatokat és ezzel a felhatalmazással 

lényegében ugyanaz a probléma merült fel, mint ami felmerül a települési adóval is, hogy nem 

határozta meg a garanciális szabályokat, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályai 

kapcsán akkor az önkormányzat most végülis mit szabályozhat és mit nem. A közösségi 

együttélés alapvető szabályaival az önkormányzatoknak lehetőségük van az állampolgárok 

magatartásait egy picikét igazgatni, tehát ugye ez kvázi idézőjelbe téve a hatalom. A települési 

adóval kapcsolatosan pedig lehetőségük van plusz bevételt szerezni a helyi rendeletalkotási 

struktúra megváltozik, ugyanakkor viszont nagyon fontos tárgyakban elkerültek az 

önkormányzattól a szabályozási lehetőségek, tehát talán ez jött a helyére azzal, hogy 

tulajdonképpen azért sok mindenben már nem az önkormányzat kompetenciája, hogy 

meghatározza a helyi viszonyokat. 

Gémesi György polgármester: Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. 

Gyergyák Ferenc, egyetemi oktató: Polgármester úrnak abban teljes egészében igaza van, 

hogy itten az adóztatás renddel van egy kis gond és furcsaság is ez a helyi adóztatás, mert 

ugye az adó az közteher és a klasszikus fogalom szerint az az állam közjogi bevétele és 

törvénnyel vetik ki és a helyi adó pedig nem törvénnyel, hanem helyi rendelettel kerül 

kivetésre és ezért lenne lényeges, hogy meglegyenek azok a garanciális elemek, amivel az 

alaptörvényi alapjogok és értékek tudnak érvényesülni. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Egy nagyon fontos fogalom szóba került az előbb, ez a 

közteher. A Kúria eseti döntésében is az egyik fő probléma az az volt, hogy vajon a mezőőri 

járulék és a kárenyhítési hozzájárulás köztehernek minősül-e. Ugyanis Balmazújváros 

területén mind a kettőt kellett fizetni a termőföld után és azt tudjuk, hogy ha már van olyan 

közteher, amit fizetni kell egy adótárgy után, akkor települési adót nem lehet kivetni. És hát a 

Kúria Önkormányzati Tanácsa úgy döntött, hogy az egyik közteher, a másik pedig nem. Mi volt 

ennek az indoka? 

Dr. Balogh Zsolt, kúriai bíró: Két dolog merült fel, a kárenyhítési hozzájárulás, illetve a mezőőri 

járulék. Hogy ezek törvényen alapuló köztehernek minősülnek, vagy nem. A kárenyhítési 

hozzájárulás esetén azt mondta a Kúria, hogy tulajdonképpen egy fajta kockázatközösség jön 
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létre és annak, akinek kára keletkezik, akkor a kárenyhítési hozzájárulásból kap, míg a mezőőri 

járuléknál úgy ítélte meg a Kúria, hogy ez a törvényen alapuló teher ez közteher.  

Gyergyák Ferenc, egyetemi oktató: Tiszteletben tartom a Kúria döntését, mint jogász, de nem 

tudom teljes egészében abban osztani, hogy a mezőőri járulék ugye azon alapult, hogy 

közhatalom által biztosított közszolgáltatásról beszélünk, míg a kárenyhítési hozzájárulásnál 

azért fizetnek be a gazdák – szintén törvényi rendelkezés alapján – mert hogyha valami 

mezőgazdasági káruk van, aszály, árvíz, bármi, akkor onnan kapnak. Ugyan úgy fizetniük kell, 

tehát én azt mondom, hogy ez járulék, ez bár nem közteher, de közteher jellegű. Az, hogy mi a 

közteher, ezen tényleg vita van, mert az Alkotmánybíróság 1992-ben az egyik határozatában 

mondta azt, hogy az minősül köztehernek, ami közhatalmi rendelkezésen alapul, ugyanakkor 

legalábbis elsődlegesen nem szankció jellegű. De ezt utána a törvényalkotó nem bontotta ki 

sehol és teljesen érthető, hogy hatalmas dilemmába volt a Kúria Önkormányzati Tanácsa, 

amikor el kellett dönteni, hogy a kettő közül most minek minősül. És fel fog vetülni egy 

harmadik is. Az iparkamarához fizetendő hozzájárulás az ugyanúgy közteher. Holott, ott mi 

van? Nincs olyan jellegű közhatalom a kamaránál, de be kell fizetni és abból szolgáltatást 

vehetek igénybe. Akkor ez mennyiben különbözik a kárenyhítési járuléktól? Tehát ezt tényleg 

törvényalkotói szinten kéne, mert nem az önkormányzatnak kéne totóznia, hogy ez most az, 

vagy nem az, nem a bíróságnak kéne totóznia, hogy az vagy nem az, világos szabályokat le 

kéne fektetni. 

Gémesi György polgármester: Csak azt tudom mondani, hogy itt is, ugye milyen nagyon 

komoly szakmai vita, nem nézetkülönbség van ebben a kérdésben, most gondolják végig, hogy 

egy önkormányzat, egy kistelepülési önkormányzat, van 1500 lelkes település és van egy 

körjegyzőség és elképesztő sok napi kérdés, hogy tudja megítélni az a jegyző, hogy az a 

jogszabály, amit meghoz a képviselő-testület – nyilván ő készítik elő – hogy az adott esetben 

ebben a esetben szinkronban van-e, nem csak a törvényhozó által meghozott törvénnyel, 

hanem annak a szándékával. Nincs ilyen szakmai felkészültség, nem is kell, nem is kell. 

Világosan le kell írni, ez van, ezt szedheted, ezt nem szedheted.  

Gyergyák Ferenc, egyetemi oktató: Csak annyi a humoros dolgokra, ami humorosnak tűnik, de 

komolyan kell venni: óbudai giccsadó építési szabályok miatt, Komárom-Esztergom Megye 

agglegényadó. 
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Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Mennyiben várható az, hogy a települési adót nem az 

elsődleges céljának megfelelően vetik ki az önkormányzatok, tehát, hogy bevételre tegyenek 

szert, hanem ilyen mögöttes célokat, hogy ösztönözzenek valamire, vagy visszatartsanak 

valakit valamitől, illetve, hogy egy szűk körre szabják, esetleg 1-2 személyre szabják. Ez a 

garanciák hiánya, például az, hogy év közben lehet súlyosbítani a települési adót, szemben egy 

helyi adóval, például az, hogy nincsen felső adóterhelési korlát a helyi adókról szóló 

törvényben, szemben a helyi adókkal. Mennyire lesznek az önkormányzatok olyan személyek, 

akik az önmagukat korlátozzák és mennyire követnek majd más célokat? 

Gémesi György polgármester: Nem az önkormányzatok korlátozzák önmagukat, hanem a 

lakosság, akiktől a szavazatokat és a támogatást várják, tehát önkorlátozóak lesznek ebben a 

kérdésben. Adót kivetni nyilván senki nem szeret, ha szükséges konkrét célja, konkrét 

feladatra, mondjuk a kommunális adó viszonylag jól meg van fogalmazva, nagyon régen 

bevezethető, útépítés, járda, vízelvezetési kérdésekben kézzel fogható, a lakosság látja, hogy 

most akkor meglesz a járdája, tehát ezek szépen a helyi kommunikációs csatornákon keresztül 

elfogadhatóak, de ez a megfoghatatlan adó nem. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Az a kérdés, hogy a Kúria előtt vannak-e előtt most 

folyamatban ügyek és azok milyen települési adókkal kapcsolatosak? 

Dr. Balogh Zsolt, kúriai bíró: Van folyamatban ügy, mind a termőfölddel kapcsolatos. Tehát az 

önkormányzatok ebben találták meg a komolyságot, hogy esetleg a termőföldet a 

magánszemélyek tulajdonában lévő termőföldet adóztatják, hogyha azt nem vállalkozási 

formába hasznosítja a magánszemély. Azt egyébként lehet látni, hogy az eljárásunk során, 

amikor megtámadják az önkormányzati rendeletet, vagy bíróság vagy az Ombudsman, akkor 

elküldjük az önkormányzatnak, hogy nyilatkozzon az indítványra és az önkormányzatok nagy 

része például a mezőőri járulékot hatályon kívül helyezi és már úgy jön vissza a válasz, hogy 

mellékelik a módosító rendeletet és akkor itt ilyen megszüntetjük az eljárást. Az ügyben az az 

érdekes, hogy ugye a Kúria Önkormányzati Tanácsának az eljárását az állampolgárok 

közvetlenül nem kezdeményezhetik, viszont ebben a települési adó ügyben az átlagosnál több 

állampolgár próbálkozik, tehát beadványt küld a rendelet felülvizsgálatára, de hát egyenlőre a 

polgároknak így közvetlenül indítványozási joguk nincs. 
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Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Szó volt korábbiakban arról, hogy számos jogi kérdés 

merül fel a települési adóval kapcsolatban. Mit hoz a konyhára? Érdemi bevételi lehetőséget 

teremt-e? Illetve egyetért-e azzal polgármester úr, hogy ebből az adóból származó bevétel 

felhasználása korlátozott? 

Gémesi György polgármester: Virtuális bevétel. Igazán nincs érdemi bevétele a helyi 

költségvetéseknek ebből. Lehetne egy kicsit hatékonyabb az adóztatás is, és egy picit 

állampolgárbarátabb olyan szempontból, hogy a nagyobb teljesítő képességnél van a nagyobb 

teher, a kisebb teljesítő képességnél a kisebb teher, átlátható legyen helyben, át kéne 

tekinteni azt, hogy az önkormányzati finanszírozás megadja azt a lehetőséget a 

településeknek, hogy egyrészt a szegényebb településeknél ott meg legyenek azok a puffer 

pénzek, amelyek pótolják más forrásból az ő mindennapi költségeiket és megélhetésüket, 

mert szegényebbek. Megnézni, hogy milyen gazdaságfejlesztést lehet úgy csinálni, hogy a 

térségben bevételt teremtsen, az adókat úgy megosztani és ahol erősebb, ott pedig nem 

levágni az arany tojást tojó tyúkot, mert ez akkor oda vezethet, hogy a település nem érdekelt 

abban, hogy a gazdaság fejlődjön. Csinálja meg más, mert úgy is elviszi az állam a pénzt. Ez 

nem jó. Azt a kreativitást, azt a felhajtó erőt, amit a lokális gazdaságfejlesztés adhat, arról nem 

szabad lemondani, nem szabad lemondani és minden egyes ilyen döntésnél az első kérdés: 

költséget csökkent-e? bevételt növel-e? gazdaságot elégít-e? munkahelyet teremt és abból 

adott esetben milyen központi bevételek és helyi bevételek származnak? És ezt hívják nyilván 

adónak és járuléknak. 

Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Körvonalazható-e egy olyan helyi adórendszer 

Magyarországon, amely kívánatosabb lenne, mint a 2015. január 1-jén bevezetett nyílt listás 

települési adó? 

Gyergyák Ferenc, egyetemi oktató: A helyi adóztatással foglalkozók részéről, igen kívánatos 

lenne. A települési adóval nekem tényleg az a bajom, hogy ha most azt nézzük, hogy ha amit 

bíró úr mondott, hogy a termőföldeket adóztatjuk, akkor a termőföld egy részét adóztatja az 

állam, mert a vállalkozó oda fizet, másik részét adóztatja az önkormányzat, mert a 

magánszemély oda fizet. Több indulatot gerjeszt, mint amennyi anyagi haszna van. 
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Dr. Kecső Gábor, kúriai főtanácsadó: Szeretném megköszönni a felkért vendégeknek, 

szakértőknek, hogy eljöttek és megosztották velünk értékes gondolataikat, hozzászólásaikat. 

Köszönöm szépen. 


