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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat települési adó rendelet megalkotására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotó lehetőséget ad települési adók bevezetésére, így a motoros vízi járművek tárolását 
terhelő adóra is. Az adónem csak magánszemélyekre terjeszthető ki. Az adónemet 2017-től Budapest 
Főváros III. Kerülete bevezette, amely azzal járt, hogy az adó hatására és a Római Part folyamatos 
beépítése miatt a tulajdonosok járműveiket Budakalászra hozták át tárolásra. Ez a Duna parthoz 
vezető utak fokozatos igénybevételét jelentette. A vízi járművek adóztatása a 10 kw feletti 
teljesítményű járművekre terjedhet ki a jogszabály szerint, mentesül alóla a közforgalmú rév. 
 
Az adóból várhatóan éves szinten 3 millió Ft bevétele származhat az Önkormányzatnak, amely 
folyamatos helyszíni ellenőrző munkát igényel.  
 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására a 
rendeleti javaslat elfogadására. 
 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat települési 
adóról szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2019. november 15. 

 Dr. Göbl Richárd 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról 
 

Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Budakalász Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) az Önkormányzat illetékességi 

területén bevezeti a motoros vízi járműveket terhelő települési adót. 

2. § 

Az adókötelezettség az Önkormányzat illetékességi területén tartós vagy időleges jelleggel tárolt 10 

kw motorteljesítményt meghaladó motoros vízi járművek után keletkezik. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazásában 

1. motoros vízi jármű: a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszó létesítmények 

közül az a belvízi hajó, a vízi sporteszköz, amely főgépének motorteljesítménye a 10 kw-ot 

meghaladja; 

2. a vízi jármű tulajdonosa:a hatósági nyilvántartásban szereplő vízi jármű esetén az a személy, aki a 

nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, egyéb esetben a Polgári Törvénykönyv szerinti 

tulajdonos; 

3. hatósági nyilvántartás: a hajózási hatóság által vezetett úszólétesítmények lajstroma; 

4. tárolás: a motoros vízi járműnek a vízen, a parti szakaszon és minden egyéb, a város közigazgatási 

határán belül található ingatlanon történő időszakos vagy rendszeres tárolása; ide nem értve a 

motoros vízi jármű, vagy motoros vízi járművet szállító egyéb jármű 72 órát meg nem haladó 

várakozását; 

3. Az adó alanya 

4. § 

(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a negyedév első napján a motoros vízi jármű tulajdonosa. 

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

(3) A társtulajdonosok adókötelezettség viselésével kapcsolatos megállapodására a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

4. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

5. § 

(1)Az adókötelezettség a motoros vízi jármű tárolása megkezdésének napjával keletkezik. 

(2) Az adókötelezettség a tárolás megszüntetését követő hónap első napjával szűnik meg. 
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5. Az adó alapja 

6. § 

Az adó alapja a motoros vízi jármű főgépének –több főgép esetén a főgépeinek összegzett –a 

hatósági nyilvántartásban, ennek hiányában a vízi jármű bizonyítványában feltüntetett, kilowattban 

(kW) kifejezett teljesítménye. 

6. Az adó mértéke 

7. § 

(1) Az adó mértéke a motoros vízi jármű teljesítménye után  

a) 50 kW teljesítményig 35 Ft/kW/hó, 

b) 51-200kW teljesítmény között 50 Ft/kW/hó, 

c) 200 kW teljesítmény felett 75 Ft/kW/hó. 

(2) Az elektromos meghajtású, valamint a hidrogén tüzelőanyag cellás üzemű vízi járműveket az (1) 

bekezdés szerinti adóból 50%-os adókedvezmény illeti meg. 

(3) Az (1 )és (2) bekezdés szerinti adóból a motoros vízi járműveket 50%-os adókedvezmény illeti meg 

a hajó lajstrom szerinti vízre bocsátás évét, vagy ennek hiányában a gyártást követő 10. évtől. 

7. Adómentesség, adókedvezmény 

8. § 

Mentes az adó alól: 

1) az illetékes vízi rendészeti rendőrkapitányságon vízi mentési tevékenység ellátására 

nyilvántartásba vett és vízi mentés céljára a hajózási társaság által alkalmasnak minősített, és 

ténylegesen arra is használt motoros vízi jármű; 

2) az adott negyedévben az a motoros vízi jármű, amit kizárólag műszaki vizsgálat céljából és csak a 

közlekedési hatóság által a hatósági tájékoztatóban közzé tett napon, és helyszínen tárolnak az 

önkormányzat illetékességi területén; 

3) a Luppa szigeten ingatlan tulajdonnal rendelkezők ingatlanonként legfeljebb 1 járműre 

vonatkozóan, amennyiben nincs lejárt kommunális vagy egyéb helyi adó tartozásuk, 

4) az a vízi jármű, amely a Luppa sziget közforgalmi komp funkcióját tölti be. 

8. Eljárási szabályok 

9. § 

A motoros vízi járművek adóját az adó alanya az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 

formanyomtatványon (1. melléklet) havonta, a hónaputolsó napját követő hónap tizenötödik napjáig 

köteles bevallani. (2) Az adóalany az adót az (1) bekezdésben meghatározott időpontig az 

Önkormányzat e célra rendszeresített, az adó kivetéséről szóló határozatban szereplő számlájára 

köteles befizetni. 

9. Záró rendelkezés 

10. § 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba azon átmeneti rendelkezéssel, hogy a 2020. évre 

vonatkozó első bevallás beadási határideje március 15. 

 Dr. Papp Judit Dr. Göbl Richárd 

 aljegyző Polgármester 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. november 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. november 29-én 

megtörtént. 

dr. Papp Judit aljegyző
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1.melléklet a …./2019. (.) önkormányzati rendelethez 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási és Adó Főosztály 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

BEVALLÁS 

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról 

Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 

I. Bevallott időszak:……………………………….év ……………………………………hónap 

II. Az adóalany 

Neve:…………………………………………………………………………………  Tulajdoni hányada: ………………………….. 

Születési helye, ideje: ……………………………………………, ………….év, ……………..hó, …………………….nap. 

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jele: ………………………………. 

Lakóhelye: …………………….helység, ………………………………………………közterület neve, jellege, 

házszám 

Értesítési címe: ………………………helység, ……………………………………..közterület neve, jellege, 

házszám 

Telefonszáma:…………………………., e-mail címe: ……………………………………………………………………………… 

III. A tárolással érintett ingatlan, kikötő címe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV. A tárolt vízi jármű motorteljesítménye: …………………………………………………………………………….kw. 

V. Nyilatkozat adómentességről, kedvezményről: (jelölje X-szel a feltétel fennállását) 

elektromos meghajtású vízi jármű:         

hidrogén tüzelőanyag cellás vízi jármű:          

vízi mentésre használt jármű:          

a hajólajstrom szerint vízre bocsátás évét, vagy a gyártás évét követő 10 év eltelt:   

VI. a hónapra bevallott és befizetett települési adó: ……………………………………………………..Ft. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: …………helység, ……..év, ……………………..hó, ……………….nap 

………………………………………………….. 
adózó (meghatalmazott) aláírása 
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A motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló rendelet 

előzetes hatásvizsgálata 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatása: az új adónem többségében nem helyi lakosokat érint, lényegében luxus 

cikket adóztatva. 

- Gazdasági hatása: Éves szinten 3 millió Ft bevétellel lehet számolni. 

- Környezeti hatása: A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincsen. 

- Egészségi hatása: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye 

nincsen. 

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása többlet adminisztrációt 

igényel, amelyhez az erőforrások rendelkezésre állnak. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotására a szabályozás és 

bevételszerzés miatt a helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Bevétel kiesés, szabályozatlanság. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, a 

szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat veszi figyelembe. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló rendeletének indokolása 

 
 
 

Általános indokolás 
 

Az adónem bevezetésének elsősorban fiskális céljai vannak, így a beszedéssel kapcsolatosan 
tartalmaz információkat. 
 

 

Részletes indokolás 

1.§-2.§  általános rendelkezések  
3.§ Értelmező rendelkezések. 
4.§  Az adó alanya 
5.§  Adókötelezettség keletkezése és megszűnése  
6.§ Adó alapja 
7.§ Adó mértéke 
8.§ Adómentesség, adó kedvezmény 
9.§ Eljárási szabályok 

10.§ Hatályba léptetés 
 

 

 


