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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
50/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról
szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(3) Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben a 
helyi iparűzési adó vonatkozásában meghatározott adó-
alany.”

2. §

A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi adókat az 1990. évi C. törvény (Htv.) szabá-
lyozza, a 35. § (2) bekezdésében meghatározva az ipar-
űzési adó alanyát. 

Az adóalanyi kör rugalmas megfogalmazású kiigazí-
tása a Htv.-t módosító, a bizalmi vagyonkezelőkről és a 
tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 
rendelkezése miatt szükséges. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fővárosi iparűzési adó alanyát a Htv. vonatkozó ré-
szére utalással határozza meg, rugalmasan alkalmazkod-
va a törvényi előírásokhoz.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
51/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

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

s

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el.

1. §

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

„1. § A rendelet hatálya

a) Budapest Főváros XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., 
XXI., XXII. és XXIII. kerületeinek közigazgatási te-
rületére, továbbá

b) külön törvényben meghatározottak szerint a Fővá-
rosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott te-
rületre 

terjed ki.”

2. §

A rendelet 2016. január 1. napján 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 úgy módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt (Htv.), hogy 2011. január 1-től a 
kerületi önkormányzat által – a Htv. 1. § (2) bekezdése 
alapján – bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat 
helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendele-
tével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az 
érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előze-
tes beleegyezését adja. 

Tekintettel a Htv. rendelkezésére az idegenforgalmi 
adórendeletben rögzíteni kell annak területi hatályát. 
A 2016. adóévtől változik azoknak a kerületeknek a köre, 
melyekre az adórendelet területi hatálya eddig kiterjed, 
ezért szükséges a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv. rendelkezéseiből eredő területi hatályt differen-
ciáló rendelkezés. A Htv. értelmében a Fővárosi Önkor-
mányzat kétféle felhatalmazás alapján vezethet be ide-
genforgalmi adót: a Htv. 1. § (2) bekezdése alapján az 
érintett kerületi önkormányzat képviselő-testületének 
előzetes beleegyezésével, valamint az 1. § (4) bekezdé-
sében biztosított jogánál fogva, önállóan. A módosítás 
az érintett kerületi önkormányzatok képviselő-testületé-
nek előzetes beleegyezésén alapuló területi hatályt érinti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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