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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 
31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

�

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el.

1. §

Az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XI., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., és XXIII. 
kerületeinek közigazgatási területére terjed ki .”

2. §

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 
 főjegyző  főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvényt (Htv.), melynek eredményeként 2011. 
január 1-jétől módosult a főváros és a kerületek közöt-
ti viszony az adóbevezetés vonatkozásában. 2011. janu-
ár 1-jétől a kerületi önkormányzat által – a Htv. 1. §-ának 
(2) bekezdése alapján bevezethető – helyi adót a kerüle-
ti önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor 
jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév 
tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselő-
testülete előzetes beleegyezését adja. Tekintettel a Htv. 
módosítására az idegenforgalmi adórendeletben rögzíte-
ni kell, hogy annak területi hatálya mely kerületekre ter-
jed ki, ezért szükséges a rendeletmódosítás. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv.-nek az adóbevezetésre vonatkozó módosításá-
ból eredő, a területi hatályt tartalmazó rendelkezés.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A hatályba-
lépés időpontja – igazodva az adóév kezdéséhez – kivé-
telesen január 1-jére visszamenőlegesen kerül megálla-
pításra, melyet az tesz lehetővé, hogy e módosítás a R. 
hatálya alól kikerülő adózók számára kizárólag előnyö-
ket tartalmaz (eddigi adókötelezettségük a fővárosi adó-
hatóság felé megszűnik), a továbbra is a R. hatálya alá 
tartozó adózók számára pedig újabb kötelezettségeket, 
terheket nem állapít meg.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
2/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról 

és azok alkalmazási feltételeiről szóló 
74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) hatósá-
gi árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósá-
gi árként való megállapításáról és azok alkalmazási fel-
tételeiről szóló 74/2009. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6. § (7) bekezdésének helyébe az aláb-
bi szöveg lép:
 „(7) A közterület-felügyeletről szóló 1997. évi 

LXIII. törvényben, a tűz elleni védekezésről, vala-
mint a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvényben meghatározott, a köz-
terület-felügyelet és a tűzoltóság szolgálatban lévő, 
egyenruhát viselő hivatásos tagja Budapest köz-
igazgatási határától függetlenül a BKV járatok tel-
jes vonalhosszán szolgálati igazolványának a birto-
kában díjmentes utazásra jogosult.”

(2) A R. 6. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
 „(8) A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény-

ben meghatározott, a rendőrség egyenruhát viselő 
hivatásos tagja szolgálati igazolványának a birto-
kában, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság 
központi állományába és a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság állományába tartozó hivatásos rend-
őr szolgálati igazolványa és az adott szolgálati iga-
zolványhoz, annak beazonosítására egyértelműen 
alkalmas, a BKV Zrt. által kiállított igazolás fel-
mutatásával Budapest közigazgatási határától füg-
getlenül a BKV járatok teljes vonalhosszán díjmen-
tes utazásra jogosult.”

2. §

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, és feb-
ruár 2-án hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az árak megállapítá-
sáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt fel-
hatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó 
díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 
60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti sze-
mélyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb ha-
tósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Egyes utazási kedvezmények módosítását tartalmaz-
za.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 
2011. február 1.

�
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II. rész

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a 157/2010. (XII. 9.) Ö. K. határozatával a 
25708/8. hrsz.-ú közterületnek a

Visegrádi köz

elnevezést adta.
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