
Tájékoztató 
a reklámhordozók utáni építményadóról 

 
Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály 
 
Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe 
 
Eljárási illeték: az alapeljárás illeték- és díjmentes. 
 
Alapvető eljárási szabályok: az eljárás az ügyfél által benyújtott nyomtatványokkal, iratokkal 
indul. 
 
Ügyfélfogadási idő:        Hétfő:  13.00-16.00 

 Szerda: 08.00-16.00 
 Péntek: 08.00-12.00 
 

Az adó megfizetése: Az egy adóévre kivetett építményadót az adózónak félévenként két 
egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.  

 
Befizetés módja:  
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni a 11745004-15408930-02440000 számú 
építményadó számlára. 
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési 
számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.  
 
Adókötelezettség bejelentése, jogszabályi háttér: 
A reklámhordozók építményadóját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) felhatalmazása alapján, annak keretei között, a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által megalkotott építményadó rendelet előírásai szabályozzák. A rendelet egységes 
szerkezetben megtalálható a www.szolnok.hu/adougyek honlapon. 

 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép 
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 

 
Az adó alanya a Htv. 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári 
Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. 
 
Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, 
engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján  
keletkezik. Az adókötelezettséget a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy 
megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik 
meg. 

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy 
pontossággal – számított felülete. 

Az adó évi mértéke: a Htv. szerinti adóalap esetén 12.000,-Ft/m2. 

Adómentesség 
Mentes az adó alól: az a reklámhordozó, melynek reklámközzétételre használható felülete a 1,5 
m2-t nem haladja meg. 



 
Az adókötelezettség keletkezését, továbbá az adókötelezettséget érintő változást, az 
önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon, annak bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül kell az adó alanyának bejelentenie. 
Az adatbejelentés benyújtását követő 30 napon belül az Adóhatóság határozattal állapítja meg az 
adózó által fizetendő adó összegét. 
 
Mindazon adóalanyok, akik a Htv. hatálya alá tartoznak, adatbejelentés benyújtására 
kötelezettek. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
Az építményadóról szóló 1990. évi C. törvény. 
Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 


