
Biatorbágy Város Polgármesterének 
 

22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
 

az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl.3.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésére, Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatait és 
hatáskörét gyakorolva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 

1. § 

Az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „Iparűzési tevékenység után az adó 
mértéke az adóalap 2 %-a.” 

 

2.§ 

Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése. 

 

Záró rendelkezések 

3.§ 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát 
veszti. A rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Biatorbágy, 2020. december 18. 
 
 
 
 
 
  Tarjáni István     dr. Hajdu Boglárka 
     polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 97-100. §-ai 2021. 
január 1. napjától hatályba lépő módosítása alapján változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) Ezen módosítás alapján 2021. január 1-től megszűnik az 
ideiglenes jellegű iparűzési adó kötelezettség, így sem a 30 napot meghaladó (de 181 napot 
el nem érő) építőipari tevékenységet folytatóknak, sem a Magyarországon székhellyel, 
telephellyel nem rendelkező külföldieknek nem keletkezik helyi iparűzési adó kötelezettsége 
az ideiglenes iparűzési tevékenységük után. Ezzel párhuzamosan kibővül a telephely fogalma 
a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység fogalmával, amely eddig is helyi iparűzési adó 
kötelezettséget keletkeztetett, így a szabályozás ezen része tartalmilag nem változik. A 
módosítás következtében a törvény szövegéből kikerülnek az állandó és ideiglenes iparűzési 
tevékenység megjelölésére vonatkozó szövegrészek, egységesen „Iparűzési” szövegrész 
kerül ezek helyére. 
Fentiek értelmében a rendeletmódosítás a jogszabályi háttér megváltozása miatt vált 
szükségessé, cél az összhang megteremtése a törvény és a helyi rendelet között. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A Rendelet 9. § (1) bekezdésének jelenlegi szabályozása szerint: „Állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után az adó mértéke az adóalap 2 %-a.” 
 
A Htv. 2021. január 1. napjától hatályos módosítása alapján a törvény szövegében az állandó 
jellegű, illetve ideiglenes jellegű tevékenységre vonatkozó szövegrészek helyére „Iparűzési” 
szöveg kerül, így szükséges ennek pontosítása a helyi rendeletben is.  
 

A Rendelet 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „Iparűzési 
tevékenység után az adó mértéke az adóalap 2 %-a.” 
 

2. § 

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének jelenlegi szabályozása szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.” 
 
2021. január 1-től hatályát vesztik a Htv. 37. § (2)-(3) bekezdéseiben, illetve 38. § (2) 
bekezdésben szabályozott, az ideiglenes jellegű iparűzési adó kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezések, így sem a 30 napot meghaladó (de 181 napot el nem érő) építőipari 
tevékenységet folytatóknak, sem a Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
külföldieknek nem keletkezik helyi iparűzési adó kötelezettsége az ideiglenes iparűzési 
tevékenységük után. A vonatkozó jogszabályi háttér megváltozása miatt a Rendelet 9. § (2) 
bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges. 

 
3. § 

 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, továbbá a jogszabály alkalmazásának kezdő 
időpontját jelöli meg. 
 
Kihirdetési záradék: 22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet az iparűzési adóról szóló 
11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet módosításáról 2020. december 18-án kihirdetésre került. 
 
 
 
dr. Hajdu Boglárka jegyző 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 
22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Társadalmi hatások: 

Az adóalanyok számára egyszerűsödik az adórendszer. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet elfogadásának számottevő gazdasági, költségvetési hatása nincs.  

3. Környezeti hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nem mérhető. 

4. Egészségi következmények: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtása során az adminisztratív terhek kis mértékben 

csökkennek.  

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosításának célja az összhang megteremtése a törvény és a helyi rendelet 

között. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

 


