
A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete 
a helyi adókról 

[egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 
(XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint a 7/2009 (IV.30.) a 13/2009 (XI.26.) a 9/2010. (XI.25.), 

valamint a 17/2011. (XII.22.) számú rendeletekkel] 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a gazdálkodás 
biztonságára, a helyi közszolgáltatások biztosítására, a környezetvédelem szükséges 
fejlesztésére, valamint tervezett kommunális beruházások megvalósítására, a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

Építményadó 
 

1. § 
 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a 
nem lakás céljára szóló épület, épületrész. 
 
(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, az építmény 
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. 
 
 

2. § 
 
(1) Az építményadó alanya: 
   a) a magánszemély; 
   b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság; 
   c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése; 
   d) a külföldi magánszemély és szervezet, 
aki/amely a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. 
 
(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, 
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a 
továbbiakban együtt: tulajdonos.) 
 
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 
 
(4) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 
helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 
 
 

3. § 
 
(1) Mentes az építményadó alól: 
 a) szükséglakás; 



 b) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, ill. a nevelési-oktatási intézmények céljára 
szolgáló helyiség; 
 c) a költségvetési szerv, valamint az egyház tulajdonában álló építmény; 
 d) *  
e) az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló 
épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, 
üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany 
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja; 
 f) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épület, épületrész; 
 g) az önkormányzat tulajdonában lévő épület, valamint az önkormányzat által bérleti, vagy 
használati jog címén birtokolt épület; 
 h) a lakás tulajdonnal rendelkező állandó lakosok tulajdonában lévő jármű tárolására szolgáló 
épület, épületrész. 
  
(2) 50%-os adókedvezményben részesül a műterem. 
 
(3) 15 %-os adókedvezményben részesül a magánszemély tulajdonában lévő, több mint fele 
részben fából készült üdülő. 
 

4. § 
 
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő 
év első napján keletkezik. 
 
(2) Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Ha az 
épület az első félév folyamán szűnik meg, akkor az adókötelezettség a második félvére nem 
áll fenn. 
 
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti 
 
(4) Az építmény átminősítése esetén az adókötelezettség az átminősítés évének végén szűnik 
meg, illetőleg a következő év első napján keletkezik.                   
 

5. § 
 

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 
(2) Az évi adó mértéke: üdülő: 800,-  Ft/m2. 
     egyéb: 550,- Ft/m2.      
 

**(5/A.)§ 
 

Luxusadó 
 

(1) Adóköteles Visegrád város közigazgatási területén lévő, lakásnak, valamint üdülőnek 
minősülő, magánszemély tulajdonában álló, illetőleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt épület, ha az épület épületrészekre osztható, akkor 
az épületrész (a továbbiakban együttesen: lakóingatlan), feltéve, ha annak e törvény szerinti 
számított értéke a 100 000 000 forintot eléri. 
 
* Hatályon kívül a 16/2008 (XI. 27.) számú rendelettel 
** Hatályon kívül a 7/2009 (IV.30.) számú rendelettel a 155/2008. (XII.17.) AB határozat alapján 



 
(2) A lakóingatlanhoz tartozik a lakóépület által a telekből elfoglalt földrészlet, továbbá a 
lakóingatlan hasznos alapterületének megfelelő telekrész. 

 
(3) 2006-2007. adóévben a típusingatlanokra vonatkozó települési átlagértékek ezer forint/m2-
ben: 
a) Egylakásos lakóépületben lévő lakás                                        150 
b) Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben                         120 
c) Üdülő                                                                                         100 
 
(4) Az ingatlan számított értéke, a lakóingatlan alapértéke és a lakóingatlanra vonatkozó, az 
Ltv. 2. számú mellékletében meghatározott korrekciós együtthatók szorzata.  
 
(5) Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100 000 000 forint feletti része után 

0,5 százalék. 
 

(6) Az (5) bekezdés alapján fizetett adóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az 
adóalany terhére megállapított és az adóévben az adóalany által megfizetett építményadó, 
üdülőépület utáni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója.” 
 

 
II. fejezet 

 
Telekadó 

 
6.  § 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet 
(továbbiakban: telek). 
 
(2) A telekadó alanyai, a rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti adóalanyok. 
(3) Mentes a telekadó alól: 
   a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, 
   b) az építési tilalom alatt nem álló, de az általános rendezési terv előírásai miatt egyedi, 
lakás- és üdülő céljára szolgáló épülettel be nem építhető telek, 
   c) az építményhez tartozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges és ahhoz 
kapcsolódó földrészlet, melynek területe nem haladja meg az 1500 m2-t, 
   d) az olyan magántulajdonban lévő belterületi földrészlet, amellyel egy hrsz-on bármilyen 
épület vagy építmény található. 
   e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű 
létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő 
(biztonsági) terület, 
   f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. 
 
(4) 50 %-os kedvezményben részesül a magánszemély tulajdonában lévő telek 
 
(5) 75 %-os kedvezményben részesül a magánszemély tulajdonában lévő olyan telek amely 
legalább fele részben mind mezőgazdasági termelésre, mind építmény elhelyezésére 
alkalmatlan. 
 

 



7. § 
 
(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom 
feloldását követő év első napján keletkezik. 
 
(2) Az adókötelezettség ingatlan külterületté minősítése, továbbá beépítés esetén a 
használatbavételi engedély kiadását követő év első napján szűnik meg. 
 
(3) Az építési tilalomnak az első félévben történt megállapítása esetén az adókötelezettség a 
félév utolsó napján szűnik meg. 

 
 

8. § 
 
(1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 
 
(2) Az adó mértéke: üdülő 60 Ft/m2. 
 
 

III. fejezet 
 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

9. § 
 

Az adó tárgya a rendelet 1. §-ában, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan, valamint a 
nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet. 

 
 

10. § 
 
(1) Az adó alanya a rendelet 2. § (1) a) pontjában, valamint 2. § (2) bekezdésében 
meghatározott magánszemély. 
 
(2) Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik. 
 

 
11. § 

 
(1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a rendelet 4. §-ában és 7. §-ában 
foglaltak vonatkoznak. 
 
(2) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év 
első napján keletkezik, és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 
 
(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 
 
 
 



12. § 
 
Az adó mértéke, adótárgyanként 20.000-Ft/év* 
 

 
13. § 

 
(1) Mentes az adó fizetése alól: 
    a) az építményadó hatálya alá tartozó adótárgy (épület vagy épületrész);  
    b) aki a tulajdonában lévő ingatlan után telekadót fizet. 
 
(2) Kedvezmények: 
     a) 55 %-os kedvezményben részesül az egyszemélyes háztartás. 
     b) 35  %-os  kedvezményben  részesül a kétszemélyes háztartás 
     c) 25  %-os kedvezményben részesül a háromszemélyes háztartás 
 
(3) A (2)–ban foglalt kedvezmények a fizető-vendéglátó engedéllyel rendelkező adóalanyokra 
nem vonatkoznak. 

 
 

IV. fejezet 
 

Helyi iparűzési adó 
 

14. § 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
 
 

15. § 
 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység 

 
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi  
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 
 
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező vállalkozó 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat; 
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 
harminc napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának 
időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek 
minősül. 
 
* Hatályos 2012. 07. 01-től. 



c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem 
rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
 
 

16. § 
 
(1) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a 
vállalkozónak kell a Tv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. 
 
 

17. § 
 
(1) Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzők esetében az adóalap 1,9 
%-a. 
 
(2) Az adó mértéke ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén: 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók esetében 1000.-Ft/nap; 
b) egyéb tevékenység esetében 5000.-Ft/nap. 

 
 
 

19. § 
 
(1) Az adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek adóalapja nem haladja 

meg a 2,5 millió Ft-ot. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesség a vállalkozás teljes adóalapja, mely magába 

foglalja az önkormányzat közigazgatási területén kívül elért adóalapot is. 
 
 

 
V. fejezet 

 
Idegenforgalmi adó 

 
20. § 

 
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 
(2) Mentes az idegenforgalmi adó alól: 
a) a 18. életévét be nem töltött személy 
b) az egészségügyi szociális intézményben ellátott magánszemély; 
c) a közép és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy hallgatói jogviszony alapján, 
hatóság, vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség 
teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Tv. 37. §-nak 
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy 
ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó magánszemély; 



d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati 
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, ill. a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag 
használati jogosultságának időtartamára, annak hozzátartozója (PTK. 685. b) pontja). 
e) előzetes bejelentés alapján egy adóévben egy alkalommal négy személyig 2 hét időtartamra 
a d) pontjába nem sorolható vendég. 
 
 
 

21. § 
 
(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 
**(2) Az adó mértéke: 
  a) kereskedelmi szálláshelynél                       410.-Ft/vendégéjszaka; 
  b) nem kereskedelmi szálláshelynél               250.-Ft/vendégéjszaka. 
 
(3) Az idegenforgalmi adót a szálláshely üzemeltetője szedi be. 
 
(4) Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha ennek 
beszedését elmulasztotta. 

 
 

VI. fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

22. § 
 

 
(1) Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését vagy változását 15 napon belül be kell 
jelentenie bevallás benyújtásával hivatalunk részére. A beszedett idegenforgalmi adóról nem 
magánszemély a tárgyhónapot követő 15. napjáig, magánszemély a tárgyév október 15. 
napjáig köteles adóbevallást benyújtani. Amennyiben a vendéglátás tovább folytatódik, úgy a 
beszedett idegenforgalmi adót a magánszemélynek is a beszedés napját követő hónap 15. 
napjáig kell bevallania az év hátralévő hónapjaira vonatkozóan. Az iparűzési adó 
bevallásának határideje minden év május 31. 
 
(2) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem 
következik be. 
 
(3) Az építményadót, telekadót, és a magánszemélyek kommunális adóját évente két egyenlő 
részletben, az iparűzési adót két részletben az adott év 03. 15. és 09. 15-ig, a beszedett 
idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15 napjáig, az iparűzési adó esetében a végleges 
adót a tárgyévet követő év május 31-ig lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni. A kettős 
könyvvezetésre kötelezetteknél az iparűzési adóelőleg összegét a várható éves fizetendő adó 
összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni. 
 
(4) Adókötelezettség évközi keletkezése esetén a megállapított adó a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni. 



 
(5) Piaci és vásározási tevékenység esetén a helyi iparűzési adó 5000.-Ft összegig a 
készpénzkezelési szabályok betartásával készpénzben elfogadható. 
 
(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
 

VII. fejezet 
 

23. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) Ha a magánszemély az önkormányzattal 50-50 %-os társulati formában út- vagy 
járdahálózat fejlesztésre befizetést teljesít, az igazolt befizetés támogatásokkal csökkentett 
összege a beruházás befejezésének évében, illetve a levonási jog megnyíltát követő négy 
naptári évben esedékes építményadó, illetve telekadó 50 %-ával szemben érvényesíthető. 
 
(2) A rendelet 18. § - 19. §-ai 2007. december 31-én hatályukat vesztik, az azt követő §-ok 
számozása kettővel csökken. 
 
(3) A 8/ 1991. (XI. 27.) visegrádi ör., valamint az azt módosító 16/1992. (XII. 9.), a 18/1992. 
(XII. 30.), a 11/1993. (XI. 24.), a 9/1994. (X. 26.), a 9/1995. (XII. 20.), a 11 /1996. (XI. 26.), a 
12/1997. (XII. 27.), a 7/1998. (X. 2.), a 9 /1998. (XII. 10.), a 9/2000. (XI. 30.), a 12/2002. 
(XII. 12.), az 1/2003. (II. 6.), a 8/2003. (XI. 27.), a 17/2004. (XII. 2.), valamint a 18/2004. 
(XII. 16.) ör. rendeletek, e rendelet hatálybalépésekor hatályukat vesztik. 
 
(4) E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. 
 
Visegrád, 2007. december 14. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester                        jegyző 

 
 

A rendeletet kihirdettem 2007. december 14-én. 
Eőryné dr Mezei Orsolya 

jegyző 
 


