
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
7/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelete  

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 24/2019 (IX.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 
Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, és a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  

A motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 24/2019 (IX.29.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „Az adókötelezettség az Önkormányzat illetékességi területén tartós vagy időleges 
jelleggel tárolt 25 kW motorteljesítményt meghaladó motoros vízi járművek után 
keletkezik.” 

2.§ 

(1) A R. 3. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„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 25 kW-ot meghaladja; 

2. a vízi jármű tulajdonosa: az a személy, aki a hajózási hatóság nyilvántartása alapján 
kiállított hajóbizonyítványban tulajdonosként szerepel, egyéb esetben a Polgári 
Törvénykönyv szerinti tulajdonos;” 

 
 (2) A R. 3. §-sa egy új 3. ponttal egészül ki, és ezzel az eddigi 3. és 4. pont sorszáma 4. és 5. 
pontra változik. 

„3. a vízi jármű üzembentartója: az a személy, aki a hajózási hatóság nyilvántartása 
alapján kiállított hajóbizonyítványban üzembentartóként szerepel”  

 
3.§ 

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adó alanya az a magánszemély, aki a negyedév első napján a motoros vízi jármű 
üzembentartója, ennek hiányában a tulajdonosa.” 

 
4.§ 

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adó alapja a motoros vízi jármű főgépének –több főgép esetén a főgépeinek 
összegzett – a vízi jármű bizonyítványában feltüntetett kilowattban (kW) kifejezett 
teljesítménye.” 

5.§ 

(1) A R. 7. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az adó mértéke motoros vízi járművenként  
a) 50 kW teljesítményig 5.000.- Ft/negyedév, 
b) 51 kW teljesítménytől 20.000.- Ft/negyedév, 
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adóból a motoros vízi járműveket 20%-os 
adókedvezmény illeti meg a hajóbizonyítvány szerinti vízre bocsátás (üzembe helyezés) 
évét, vagy ennek hiányában a gyártást követő 10. évtől. 

 

(2) A R. 7. §-sa a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti adóból a motoros vízi járműveket 50%-os 
adókedvezmény illeti meg, amennyiben az adó alanya az adót az egész évre 
vonatkozóan egy összegben tárgyév május hó 15-ig megfizeti.” 

 
6.§ 

A R. 8. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„Mentes az adó alól 
(1) a hajózási hatóság által rendeltetésszerű mentésre alkalmasnak nyilvánított, a 

víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet II-11. mellékletében 
meghatározott követelményeknek megfelelő - ténylegesen mentési célokat szolgáló - 
kisgéphajó (mentőmotoros); 

 
(3) vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló, személyeket és közúti járműveket szállító, 

a hajózási hatóság által kompnak, révhajónak vagy révcsónaknak minősített 
vízijármű.”  

 
7.§ 

A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A motoros vízi járművek adóját az adó alanya az önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet) negyedévente, a negyedév utolsó 
napját követő hónap tizenötödik napjáig, éves bevallás esetén az 1. negyedévet követő 
hónap tizenötödik napjáig köteles bevallani.” 

 
8. §  

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 
lép és kiegészül e rendelet 2. mellékletével. 

 
Záró rendelkezés 

9. § 
 

(1) A R. 8.§ (4) bekezdése hatályát veszti.  
(2) Ez a rendelet 2020. április 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 

január 1. napjától kell alkalmazni azzal az átmeneti rendelkezéssel, hogy a 2020. évre 
vonatkozó első negyedéves és az éves bevallás határideje 2020. május 20.  

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 

 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. április 14. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2020. április 14-én megtörtént. 
 
dr. Deák Ferenc jegyző 
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1. melléklet a 7/2020. (IV.14.) önkormányzati 

rendelethez 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Adóiroda 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

BEVALLÁS 

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról 

 

Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 

I. Bevallási időszak:………………….év  1. □ 2. □ 3. □  4. □  negyedév 

Teljes év. □ 

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: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

A kikötő üzemben tartási engedélyének a száma: 

………………………………………………………………………… 

A kikötő éves nyitvatartási ideje: ………………………..………..……… - tól 

………………………..……………… - ig 

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:          

mentőmotoros vagy révhajó, vagy komp:        

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

VI. az  1. □ 2. □ 3. □  4. □ negyedévre / teljes évre □ bevallott és befizetett települési adó: 

……………………………………………………..Ft. 

VII. Éves díjfizetés után járó  50 %-os kedvezményre  □ jogosult   □ nem jogosult 

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

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

 

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

adózó (meghatalmazott) aláírása 
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2. melléklet a 7/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 

 

MENTŐMOTOROSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK 

 

1.     Kisgéphajó akkor használható vízből mentésre mentőmotorosként, ha 

a)    befogadóképessége a vezetőn kívül legalább 3 fő, 

b)    biztonsági távolsága legalább 0,4 m, 

c)    oldala vagy annak borítása rugalmas anyagú és lehetővé teszi a vízből mentett személy 

sérülését kizáró, tetszőleges testhelyzetű beemelését, 

d)    lékesedés esetében is úszóképes, 

e)    viharos vízen is megfelelő stabilitással rendelkezik, kormányképes és hullámálló, 

f)    holtvízi sebessége teljes terhelésnél legalább 30 km/h, 

g)    az ülések rögzített kivitelűek, 

h)    védelemmel ellátott gépi hajtóberendezésének műszaki kialakítása biztosítja a vízből mentendő 

személy sérülést kizáró megközelítését, 

i)    oldalanként legalább 4-4 db felerősített kapaszkodó füllel rendelkezik, 

j)    rendelkezik a 2. pontban felsorolt kiegészítő felszereléssel. 

 

2.     A kisgéphajó alapfelszerelésén kívül az alábbi felszerelést kell a hajón tartani: 

a)    20 fm hosszú, legalább 12 mm átmérőjű felúszó műanyag kötél, 

b)    1 db kék színű szokásos erősségű villogó fény, 

c)    1 db adó-vevő rádiókészülék, 

d)    1 db kézi vagy beépített reflektor, 

e)    1 db 0,4x0,4 m méretű zöld színű lobogó, amelyben a középen elhelyezett fehér kereszt szárai 

0,3-0,3 m hosszúak és 0,1 m szélesek, 

f)    1 db szócső, 

g)    1 db vödör 

 


