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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

 
Tárgy: javaslat az idegenforgalmi adó bevezetésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 

rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.  

A Htv. jelenleg hatályos 1.§ (3) bekezdésének rendelkezése alapján a 

kerületek közigazgatási területén a Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 
kerül beszedésre az idegenforgalmi adó, és a kerületi önkormányzatok a 

főváros által beszedett adóból a forrásmegosztáson keresztül részesülnek. 
  

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezést az Országgyűlés 2011. január 
1-jei hatállyal úgy módosította, hogy az idegenforgalmi adót a kerületi 

önkormányzatok helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult 
rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett 

kerületi önkormányzat képviselőtestülete előzetes beleegyezését adja. 
Mindebből következik, hogy megnyílik a lehetőség arra, hogy a kerületi 

önkormányzatok helyi rendeletük alapján, saját adóhatóságukon 
keresztül, közvetlenül szedjék be az idegenforgalmi adót és az ebből 

keletkező bevételek kizárólag a kerületet illetik meg. 
 

Tudomásunk szerint több kerület – köztük az I. II és V. kerület – él az 

idegenforgalmi adó bevezetésének jogával illetékességi területén 2011. 
január 1.-től. Mivel ezáltal csökken a forrásmegosztásba bevont adó 

összege, így Újpest jelentős bevételkiesésre számíthat, amennyiben saját 
illetékességi területén nem vezeti be önállóan ezt az adófajtát 

 
A rendelet-tervezetben a törvényi felső maximumként meghatározott 

adómértéket javaslom bevezetni, amely a megkezdett vendégéjszakákra 
eső szállásdíj 4 %-a.  

 



Az idegenforgalmi adó helyi bevezetése nem igényli az adóhatóságunk 
bővítését, és a jelenleg alkalmazott nyilvántartási rendszer alkalmas ezen 

adó nyilvántartására is.  
 

 
Újpest, 2010. december 15. 

 

 
 

 
 

        Wintermantel Zsolt 
 

 
 

 
Rendeleti javaslat 

 
A Képviselő-testület elfogadja az   idegenforgalmi adóról szóló rendelet-

tervezetet és ezzel megalkotja a …./2010. (……) számú rendeletét. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
 

 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem adja beleegyezését ahhoz, hogy 

2011. január 1-jétől a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
illetékességi területén az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat 

vezesse be. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 

 


