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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése alapján e 

törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és 

kerületi) önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban 

együtt: önkormányzat) rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat (a 

továbbiakban: adót), valamint - a megyei önkormányzat kivételével - települési adókat vezethet 

be. 

 

A fentiekre tekintettel a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályokat a helyi adókról szóló 

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

 

A Rendelet 15. §-a rögzíti az adóalanyok körét, mely értelmében az adó alanya a 

Budakalászon bejegyzett székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkező vállalkozó (vagy 

vállalkozás), továbbá Budakalász közigazgatási területén ideiglenes jelleggel tevékenységet 

végző vállalkozó (vagy vállalkozás) 

 

A Rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

esetén az adómérték a Htv-ben meghatározott adóalap 2 %-a. 

 

A Rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében az ideiglenes jelleggel végzett építőipari 

tevékenység esetén az adó mértéke a tevékenység végzése után naptári naponként 5.000.-

Ft. 

 

A Rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében 7 egymást követő nap, vagy havi szinten 

összességében 7 napot meghaladó ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározási 

tevékenység esetén az adó mértéke a tevékenység végzése után naptári naponként 5.000.-

Ft. 

 

A Htv. 37.§ (2) bekezdése alapján ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az 

önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

a) 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,  

b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából 

közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 

sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
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A Htv. 37.§ (3) bekezdése értelmében, ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg 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 - eltérően a 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 40/A. 

§ (2) bekezdésben foglaltaktól - 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. 

 

A Htv. 40. § (2) bekezdése értelmében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.  

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Módtv.) a fent hivatkozott rendelkezéseket 2021. január 01. napjával hatályon kívül helyezte 

az alábbiak szerint: 

100. § Hatályát veszti a Htv…. 

5. 37. § (2)-(3) bekezdése, 

9. 40. § (2) bekezdése,… 

 

A fentiek alapján a Módtv. az ideiglenes jellegű tevékenység utáni iparűzési 

adókötelezettséget megszüntette. 

A Htv. belső koherenciájának megteremtése érdekében a Módtv. hatályon kívül helyezte a 

Htv. azon rendelkezéseit, amely az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni 

adókötelezettség szabályait rögzítették. 

A fentiek miatt indokolt a helyi adókról szóló 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet rendelet-

tervezet szerinti módosítása, ideiglenes jellegű tevékenység utáni iparűzési 

adókötelezettségre vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül helyezése. 

 

A nyilvántartások alapján megállapítást nyert, hogy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

vonatkozásában 2021. évben adóbevallás és adófizetés sem került rögzítésre, ebből adódóan 

Hivatalunkat visszafizetési kötelezettség nem terheli. 

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 
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Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 24/2015. (XI.27.) sz. 
helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
Budakalász, 2022. február 10. 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzata 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. § 

A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2015 
(XI.27.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § 

Az adó alanya a Budakalászon bejegyzett székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó (vagy 
vállalkozás).” 

2. § 

A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2015 
(XI.27.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.” 

3. § 

Hatályát veszti a helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
24/2015 (XI.27.) 16. § (2) és (3) bekezdése. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2022. február ... napján 
alkotta meg, kihirdetése 2022. február   ..-én megtörtént. 
 
dr. Deák Ferenc  
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
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, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 
I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletmódosításnak nincs társadalmi hatása. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása a helyi iparűzési adó bevétel 
csökkenése. A hivatali nyilvántartások alapján megállapítást nyert, hogy 2021. év 
vonatkozásában adózók jól alkalmazták a törvényi változásokat, ilyen jogcímen bevallás nem 
került benyújtásra, ebből adódóan visszafizetési kötelezettség hivatalunkat nem terheli. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy az 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységgel kapcsolatos eddigi adóigazgatási 
feladatok megszűnnek. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján indokolt és szükségszerű a 
módosítás. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
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Indoklás 
 

Az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóvá tétele 
érdekében az ideiglenes iparűzési adókötelezettség a Magyarországon székhellyel, 
telephellyel nem rendelkező vállalkozásokat terhelő jogcíme hatályát vesztette. Így az 
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2020. december 31-ével 
megszűnt. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó megszűnésével a törvény hatályon kívül 
helyezte a Htv. azon rendelkezéseit, amely az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettség szabályait rögzítették, többek között az adó mértékét is. Az ideiglenes helyi 
iparűzési adó megszűnésével szükségtelenné vált az „állandó jellegű” helyi iparűzési adó 
megkülönböztetése, így a törvény hatályon kívül helyezte az erre utaló jelzőket is. Fentiek 
alapján Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testületének a helyi adókról szóló 
24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletét módosítani kell. Ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményez. 
 

 
 
 

Részletes indoklás 
 

1.§-hoz: 
Megszüntetésre kerül az „ideiglenes jelleggel” végzett iparűzési adó kifejezés használata. 

 
2.§-hoz: 
Megszüntetésre kerül az „állandó jelleggel” végzett iparűzési adó kifejezés használata. 

 
3. §-hoz: 
Hatályon kívül helyezésre kerül az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység szabályozása. 

 
4. §-hoz: 
Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 
 
 


