
KÉRELEM  telekadó fizetési halasztására 

 

 

1. Adózó azonosító adatai: 

 

a) neve: ............................................................................................................................... 

b) születési hely, idő: .......................................................................................................... 

c) anyja neve: ...................................................................................................................... 

d) lakcíme: ........................................................................................................................... 

e) telefonszáma: .................................................................................................................. 

 

 

2. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése: 

 

Halasztani kért összeg(ek): 

 

adónem (jogcím) Összeg 

2023. évi telekadó  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

 

 

A 2023. évre vonatkozó telekadó megfizetésére 2023. október 15. napjáig fizetési halasztást 

kérek. 

 

A belterület…………………………hrsz-ú ingatlanon lévő (telek a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 52.§ 15. pontjának megfelel) telken mezőgazdasági művelést folytatok, ennek 

igazolására 2023. október 15-ig bemutatom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiállított 

igazolást. 

 

 

 

 

Kelt, ............................., ....... (év) .................... (hónap) ..... (nap) 

 

 

 

 

…………………………………… 

adózó 



 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 15. pontja alapján 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. 


