
Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete 
a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben1  

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 
Az adó bevezetésének célja az infrastruktúra és a kommunális szolgáltatások fejlesztése.  
 

1. §  
Adókötelezettség 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
 
(3) Adóköteles iparűzés tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg2 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, 
ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben 
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  
 
(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó  
 

a)3  
 
b)4 építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 

folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 

 
c)5 bármely – a b) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából 

közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

 
  

2. § 
Az adó alanya 

 
(1) Az önkormányzat illetékességi területén iparűzési tevékenységet végző vállalkozó 

a) a magánszemély 
                                                           
1 A kihirdetés napja 1996. január 1. Módosította: 21/1996. (V. 30.) Makó ör., 35/1996. (XI. 28.) Makó ör., 28/1997. (XI. 
27.) Makó ör., 9/1998. (III.13.) Makó ör., 33/1998. (XII. 17.) Makó ör., 9/1999. (III. 4.) Makó ör., 54/1999. (XII. 16.) 
Makó ör., 39/2000. (XII. 14.) Makó ör., 44/2001. (XII. 20.) Makó ör., 34/2002. (XI. 21.) Makó ör., 37/2002. (XII. 19.) 
Makó ör., 12/2003. (III. 26.) Makó ör., 68/2003. (XII. 18.) Makó ör., 49/2004. (XII. 16.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) 
Makó ör., 54/2005. (XII. 15.) Makó ör., 37/2006. (XII. 14.) Makó ör., 36/2007. (XII. 20.) Makó ör., 34/2008. (XII. 18.) 
Makó ör., 44/2009. (XII. 17.) Makó ör., 27/2010. (XII.16.) Makó ör., 6/2011. (II.16.) Makó ör. Jelenleg hatályos: 
2011. február 17-től! 
2 A szövegrészt módosította a 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 7. § (1) bekezdése, hatályos: 2011. január 1-jétől.  
3 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg. 
4 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg. Módosította a 27/2010. (XII.16.) Makó 
ör. 7. § (3) bekezdés, hatályos: 2011. január 1-jétől.  
5 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 1. § c) pontjával megállapított szöveg. Módosította a 27/2010. (XII.16.) Makó 
ör. 7. § (4) bekezdés, hatályos: 2011. január 1-jétől. 
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b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 

(2)6 Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, 
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek 
nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a 
közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az 
adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme 
(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv 
esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A 
feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, 
feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés, vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság 
kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 
 

3. §7 
 Adómentességek, kedvezmények 

 
 
(1) 8Az önkormányzat döntése alapján mentes az iparűzési adó alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, 

amennyiben a számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.  
 
(2) 9 
(3) 10 
(4) 11  
(5) 12  

4. § 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység 
megszüntetésének napjával szűnik meg. 
 

5. §13  
 Az adó alapja 

 
(1)14 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.  
                                                           
6 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 34/2008. (XII. 18.) Makó ör. 9 §, 
hatályos: 2009. január 1-jétől. 
7 A 28/1997. (XI.27.) MÖKT rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 36/2007. (XII. 20.) Makó ör. 11. §, 
hatályos: 2008. január 1-jétől. 
8 A 37/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
9 A 12/2003. (III.26.) Makó ör. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályon kívül helyezve. 
10 Hatályon kívül helyezve. 
11 A 37/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelet 2. §-ával vesztette hatályát. 
12 A 37/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 43/2005. (X.27.) Makó ör. 
rendelet 4. §. Hatályon kívül helyezve. 
13 Az 5. § a 28/1997. (XI.27.) Makó ör. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
14 A 37/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelet 3. §-ával módosított szöveg. Módosította: 54/2005. (XII.15.) Makó ör. 
rendelet 1. §, 34/2008. (XII. 18.) Makó ör. 10. §, 44/2009. (XII. 17.) Makó ör. 6. §, hatályos: 2010. január  
1-jétől. 



 3

(2)15 Az 5.§ (1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított 
adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző 
adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – 
növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. 
 
(3)15 Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás 
igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a Munkaerőpiaci Alapból 
folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése. 
 
(4)15 Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi 
munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.január 1. napján érvényes szabályai szerint 
kell – két tizedesjegy pontossággal – számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám 
számítása során figyelmen kívül kel hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, 
ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai 
állományi létszámba. 
 
(5)15 Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó – magánszemély vállalkozónál vállalkozónak az 
adóévet megelőző két adóév egyikében sem minősülő vállalkozó – esetén az előző adóévi statisztikai 
állományi létszámnak nulla főt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az 
adóévet megelőző adóév statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi 
létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az 
adóévet megelőző adóév számított statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai 
állományi létszámának olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szétválással 
létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben külön – külön feltüntetett vagyonérték képvisel a 
szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplő együttes vagyonértékben. Az 
adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelőző év 
statisztikai állományi létszámának az egyesülés előtt meglévő jogelőd vállalkozók együttes statisztikai 
állományi létszámát kell tekinteni. 
 
(6)15 Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban vehető igénybe. 
 
(7)15 Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos 
statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet 
megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével az 5.§ (1) bekezdés szerinti adóalapot 
meg kell növelni. 
 
(8) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját a helyi adóról szóló törvényben foglaltak szerint a vállalkozónak kell 
megosztania.  
 
(9) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári 
napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak számít. 
 
(10)16 Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – az (1) bekezdésben 
foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.  

 

                                                           
15 A 49/2004. (XII. 16.) Makó ör. 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2005. január 1-jétől. 
16 A 37/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
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6. §17  
Az adó mértéke 

 
(1) Az adó éves mértéke – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az adóalap 2%-a.  
(2)18 

a)  Építőipari tevékenység, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása során végzett 
munkák, és ehhez kapcsolódó szerelési, szervezési, szaktanácsadói tevékenység esetén naptári 
naponként 5.000.-Ft adóátalány. 

b)  Bármely – az a) pontba nem sorolható – ideiglenes iparűzési tevékenység végzése esetén, ha 
annak folytatásából a vállalkozó közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen 
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel naptári naponként 
1.000.-Ft adóátalány. 

7. §19 
Az adóbevétel felhasználásának módja 

 
A képviselő-testület Makó város tárgyévi költségvetése helyi rendeletében dönt a helyi iparűzési adóból 
várható bevétel 18%-ának fejlesztési célú felhasználásáról.  
 
 

8. §20 
Az adóelőleg megállapítása 

 

(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési 
időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - 
adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, továbbá minden más esetben a bevallás-benyújtással 
egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható 
okiratnak minősül. 

(2) Az előlegfizetési időszak – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a bevallás-benyújtás 
esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. 

(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, 
valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első 
alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, 
adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. 

(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani: 

a)  az előtársaságnak, 

b)  az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének 
adóévében, 

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá 

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. 

                                                           
17 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
18 Módosította a 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 8. §, hatályos: 2011. január 1-jétől.  
19 A 9/1999. (III.4.) MÖKT rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
20 Hatályon kívül helyezte: 44/2009. (XII. 17.) Makó ör. 7. §, hatálytalan: 2010. január 1-jétől. 
   Beiktatta: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 9. §-a, hatályos: 2011. január 1-jétől.   



 5

(5) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, vagy a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának 
időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan 
meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától 
telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell 
bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a 
vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége 
után az adóévre már fizetett adót, akkor azt az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi 
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes 
bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat 
illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor 
arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás 
benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti 
esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni. 
 

8/A §21 
 

A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása 
 

(1) Adózó jogosult az általa megfizetett éves helyi iparűzési adó 6%-ának meghatározott célra történő 
felhasználásáról rendelkezni. 
 
(2) Adózó nyilatkozatát az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített, az adózó, illetve a 
kedvezményezett elnevezését, székhelyét, adószámát, valamint bankszámlaszámát tartalmazó 
rendelkező nyilatkozaton teheti meg.  
 

(3)22 Adózó a fenti nyilatkozatát a helyi iparűzési adóelőleg terhére az éves adóbevallás benyújtásával egy 
időben, de legkésőbb szeptember 15-ig, a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés terhére legkésőbb december 
15. napjáig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.  
 
(4)23 A rendelkező nyilatkozatban meghatározott támogatás a kedvezményezett részére az éves iparűzési 
adó teljes megfizetését követő 30 napon belül, a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés terhére történő 
rendelkezés esetén a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés teljes összegének az önkormányzati adóhatóság 
iparűzési adó beszedési számlájára december 20. napjáig történő megérkezését követő 5 napon belül 
kerül átutalásra az adózó nyilatkozatában megadott kedvezményezett szervezet bankszámlájára. 
 
(5) Adózó a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatával az ör. függelékében felsorolt helyi sport, 
kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint 
önkormányzati intézmény felújítás és önkormányzati útépítés támogatásáról rendelkezhet. A függelék 
naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
(6)24 Azon adózó, aki az adóév folyamán részletfizetési kedvezményben részesült, abban az esetben 
élhet rendelkezési jogával, ha a kedvezménnyel érintett valamennyi adónem tekintetében az összes 
részletet határidőre megfizette. Amennyiben az utolsó részlet december hónapban esedékes, a 
támogatás csak akkor kerül átutalásra a kedvezményezett részére, ha adózó az utolsó részletet, és az őt 
terhelő iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettségét határidőben teljesíti. Abban az esetben, ha a 
részletfizetés időtartama átnyúlik a következő adóévre, adózó a rendelkezési jogával csak a december 
hónappal bezárólag megfizetett részletek arányában élhet. 
 

                                                           
21 Beiktatta: 44/2009. (XII. 17.) Makó ör. 8. §, hatályos: 2010. január 1-jétől. 
22 Módosította: 6/2011. (II. 16.) Makó ör. 1. § (1) bekezdés, hatályos: 2011. február 17-től. 
23 Módosította: 6/2011. (II. 16.) Makó ör. 1. § (1) bekezdés, hatályos: 2011. február 17-től. 
24 Beiktatta: 6/2011. (II. 16.) Makó ör. 1. § (2) bekezdés, hatályos: 2011. február 17-től. 
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(7)25 Abban az esetben, ha az adózó által kiállított nyilatkozatok teljes összege meghaladja a helyi 
iparűzési adóelőleg 6%-át, a támogatások a nyilatkozatoknak az önkormányzati adóhatósághoz történő 
beérkezés sorrendjében kerülnek átutalásra. 
 
(8)26 Amennyiben az éves adóbevallás vizsgálata során megállapításra kerül, hogy adózó a végleges helyi 
iparűzési adó 6%-án felül rendelkezett, a következő adóévben a különbözettel csökkentett mértékű 
összegről rendelkezhet. 
 

 
 

9. §27 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) Az iparűzési adót, és az iparűzési adóelőleget a vállalkozó önadózással köteles megállapítani, 
bevallani, és megfizetni. 

(2) A vállalkozó az adóköteles tevékenységének keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység 
megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az 
önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. 

(3) Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének 
megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.  

(4) A vállalkozónak a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tennie. 

(5) Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. 

(6) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés 
határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást 
tenni. 

(7) A vállalkozó az adóelőleget félévi részletekben, az adóév március 15-éig, és szeptember 15-éig fizet. 
 

10. §28 
Értelmező rendelkezések 

 
(1) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából 

üzletszerűen végző 
a)29 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó)  a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott őstermelő, feltéve,       
     hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 ezer Ft-ot  
     meghaladja 
c)  a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll, 
d)30 egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt 
állnak.  

                                                           
25 Beiktatta: 6/2011. (II. 16.) Makó ör. 1. § (2) bekezdés, hatályos: 2011. február 17-től. 
26 Beiktatta: 6/2011. (II. 16.) Makó ör. 1. § (2) bekezdés, hatályos: 2011. február 17-től. 
27 Hatályon kívül helyezte: 44/2009. (XII. 17.) Makó ör. 9. §, hatálytalan: 2010. január 1-jétől.  
    Beiktatta: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 10. §-a, hatályos: 2011. január 1-jétől. 
28 A bekezdések számozását megváltoztatta a 37/2006. (XII.14.) MÖKT rendelet 14. §-a és 15. §-a. 
29 A 68/2003. (XII.18.) MÖKT rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. 
30 A 37/2002. (XII.19.) MÖKT rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 44/2009. (XII.17.) Makó ör. 10. § 
(1) bekezdése, 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 11. § (1) bekezdése, hatályos 2011. január 1-jétől. 
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(2)31 Telephely:  
 

a)   Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől - ahol részben, 
vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja 
különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, 
a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe 
vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát 
 

b)32 azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek 

ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli 
távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett 
díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található, 

bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik 
vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.1] (vezetékes távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének 
távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint – 
ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez – azon önkormányzat illetékességi 
területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján 
a számlázási címe található, 

 
c)33 a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és 
villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti 
egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat 
illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy 
földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső 
fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos 
energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó 
hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény 
szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, 
illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik. 

  
(3)34 Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a 
Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., 
illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az 
ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatást) 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. 
 

                                                           
31 Módosította: 36/2007. (XII. 20.) Makó ör. 13. §, hatályos: 2008. január 1-jétől. 
32 Módosította: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 11. § (2) bekezdése, 6/2011. (II.16.) Makó ör. 2. §, hatályos 2011. február 
17-től. 
33 Módosította: 44/2009. (XII.17.) Makó ör. 10. § (2) bekezdés, hatályos: 2010. január 1-jétől.  
34 Az 54/2005. (XII.15.) MÖKT rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 36/2007. (XII. 20.) Makó ör. 13. 
§, 34/2008. (XII. 18.) Makó ör. 13. §, hatályos: 2009. január 1-jétől. 
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(4)35 Eladott áru beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és 
változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak – a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk 
beszerzési értékeként elszámolt – bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezető 
vállalkozások esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás csökkentve a kifizetett árukészlet leltár 
szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott 
áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany anyagköltségként, illetve közvetített 
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette.  
 
(5)36 Anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak – a 
számvitelről szóló törvény szerint – anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az 
egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – 
pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás 
csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár 
szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásában végzett, beruházáshoz 
felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany eladott áruk 
beszerzési értékeként, valamint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette.  
 
(6)37 Anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok, az áruk.  
 
(7)38 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. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem 
tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói 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 (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 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 37. pont szerint 
anyagköltségként vagy a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette. 
 
(8)39 Székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben 
(bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként 
feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként 
megjelölt helyet kell érteni. 
 
(9)40 Saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minősülő 
eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása létesítése, bővítése, rendeltetésének 
megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - 
                                                           
35 A 39/2000. (XII.14.) MÖKT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
36 A 39/2000. (XII.14.) MÖKT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
37 A 39/2000. (XII.14.) MÖKT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
38 A 39/2000. (XII.14.) MÖKT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 36/2007. (XII. 20.) Makó ör. 13. §, 
34/2008. (XII. 18.) Makó ör. 14. §, hatályos: 2009. január 1-jétől. 
39 Módosította: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 11. § (3) bekezdése, hatályos: 2011. január 1-jétől. 
40 Az 54/1999. (XII.16.) MÖKT rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
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ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, 
karbantartási munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdő-felújítási munkákat - akkor is, ha 
az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges anyagot biztosítja.  
 
(10)41 Kezdő vállalkozó: az az adószámmal rendelkező magánszemély, aki a tárgyév január 1-jét 
megelőző 3 naptári évben adószámmal nem rendelkezett, beleértve a mellékfoglalkozás, vagy 
másodállás, illetve kiegészítő tevékenység folytatására váltott adószámot is. Valamint az, a gazdasági 
társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társas-vállalkozás, melyet a tárgy évben azon 
magánszemélyek alapítottak, akik a tárgy év január 1-jét megelőző 3 naptári évben adószámmal nem 
rendelkező magánszemélyek voltak, vagy a tárgy év január 1-jét megelőző 3 naptári évben - irányadó a 
társasági szerződés alapító okirat stb. keltezése – társasvállalkozás tulajdonosaként, vezető 
tisztségviselőjeként képviseleti aláírási joggal nem rendelkeztek; továbbá a gazdasági társaságokról szóló 
törvény hatálya alá tartozó társas-vállalkozás, amely nem átalakulással jött létre, nem jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok alapították, illetve abban jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok tagként nem léptek be, valamint társasági részesedést (részvényt) nem 
szereztek. 
 

(11)42 Kezdés éve: a társasági szerződésben a tevékenység megkezdésének időpontjaként megjelölt 
időpont, illetve egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja.  
 
(12)43 Nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23.           §-
ában, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény 18. § (1)-(2) bekezdésében és a szakképzésről 
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény. 
 
(13)44  
   
(14)45 Építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. 
január 1-jétől (TEÁOR’08) hatályos besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek 
összessége. 
 
(15)46 Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 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) pontjában foglaltakra. 
 
(16)47 Építőipari tevékenységet folytató vállalkozó: az a vállalkozó, akinek (amelynek) az 
adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján 
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének együttes összege 
legalább 75%-ban építőipari tevékenységből származik. 
 

                                                           
41 Az 54/1999. (XII.16.) MÖKT rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 43/2005. (X.27.) MÖKT rendelet 
6. § (1) bekezdése. 
42 A 43/2005. (X.27.) MÖKT rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
43 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 37/2006. (XII.14.) MÖKT 
rendelet 15. §-a, hatályos 2007. január 1-jétől. 
44 A 68/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 36/2007. (XII.20.) Makó ör. 13. 
§-a. Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 12. § (1) bekezdése, hatálytalan: 2011. január 1-jétől. 
45 A 68/2003. (XII.18.) MÖKT rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Módosította: 36/2007. (XII. 20.) Makó ör. 13. §, 
hatályos: 2008. január 1-jétől. 
46 Beiktatta: 44/2009. (XII.17.) Makó ör. 10. §-a, hatályos: 2010. január 1-jétől. 
47 Beiktatta: 27/2010. (XII.16.) Makó ör. 12. § (2) bekezdése, hatályos: 2011. január 1-jétől. 
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(17)48 Távközlési tevékenységet végző vállalkozó: a TEÁOR’08 szerint a 61. ágazatba sorolt 
tevékenységet (távközlési tevékenység) végző azon vállalkozó, amelynek az adóévet megelőző 
adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételéből legalább 75% távközlési tevékenységből 
származik. 
(18)49 Előfizető: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizető. 
 

 
11. § 

Záró rendelkezések 
 

 
(1) A rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2)50 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályiról szóló 2004. CXL. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 

12. § 
Átmeneti rendelkezés 

 
 
(1) Az ör. 3. § (1) bekezdésének c) pontja a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2002. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  
 
 
 
 
          Dr. Buzás Péter s. k.     Dr. Bánfi Margit s. k. 
       polgármester      jegyző  

                                                           
48 Beiktatta: 6/2011. (II.16.) Makó ör. 3. §-a, hatályos: 2011. február 17-től.  
49 Beiktatta: 6/2011. (II.16.) Makó ör. 3. §-a, hatályos: 2011. február 17-től. 
50 A 43/2005. (X.27.) MÖKT rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. 


