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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A széles körben, ingyenesen igénybevehető
idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztéséről, kiemelten támogatott nagy kapacitású szállodák
megadóztatásáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

A széles körben, ingyenesen igénybevehető idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztéséről,
kiemelten támogatott nagy kapacitású szállodák megadóztatásáról

1. §

A turisztikai  térségek fejlesztésének állami feladatairól  szóló 2016. évi  CLVI.  törvény átmeneti
rendelkezések 10.§-a h) ponttal egészül ki:

„h)  A  Kisfaludy  programon  belül  a  nagy  kapacitású  szálláshely  pályázatok  döntéseinek
végrehajtását  felfüggessze,  és  átcsoportosítást  hajtson  végre  széles  körben  ingyenesen
igénybevehető, idegenforgalmi szolgáltatás fejlesztésére kiírandó pályázatok céljából.”

2. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8.§-a alábbi új ponttal egészül ki:
„6) A 11.§ 2) szerinti beszedett adóbevételt a területileg illetékes önkormányzatnak ingyenesen
igénybevehető idegenforgalmi szolgáltatás fejlesztésére kell fordítania.”

3. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11.§-a új ponttal egészül ki:

„(2)  A  tárgyévben  100,0  millió  Ft.-ot  meghaladó  mértékű  állami  támogatásban  részesült
idegenforgalmi célú szálláshely.”

4. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 15.§-a új ponttal egészül ki:
„c) A 11.§. (2) szerinti esetben az állami támogatás 100,0 millió Ft.-ot meghaladó része.”

5. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény új 16/B.§ bekezdéssel egészül ki:

„16/B. §

A 15.§ c) szerinti esetben évi 10 százalék de minimum 10millió forint.”

6. §

A törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A javaslat  célja  megelőzni,  hogy az  üzleti-politikai  elit  „beterítse”  a  Balatont,  leszűkítve  az
emberek  hétköznapi  nyaralási  lehetőségeit.  A  javaslat  a  veszélyhelyzet  alatt  a  Kisfaludy-
programból  soktízmilliárd  forintot  nyert  „nagy kapacitású  szállodák” helyi  megadóztatásával
forrást  terem  az  önkormányzatok  számára,  például  ingyenes  szabadstrandok  létesítésére,
működtetésére.  Ezenfelül  az  érintett  programból  felfüggesztésre  kerülnének a  kifizetések,  és
helyette ingyenes idegenforgalmi - például szabadstrandok - fejlesztésekre vonatkozó pályázatok
kiírására kell fordítaniuk.

Részletes indokolás

1. § 

Átmeneti rendelkezések keretében kormány felhatalmazása a Kisfaludy-program módosítására.
Nagy  kapacitású  elitszállodák  helyett  széles  körben,  ingyenesen  igénybevehető  strandok
fejlesztése, bővítése.

2. § 

A helyi adókról szóló törvényben rendelkezés az adóbevétel célhoz kötött felhasználásáról.

3. § 

A helyi adók vagyoni típusú adónemeinek (építményadó) kibővítésére vonatkozó rendelkezés.

4. § 

Adóalap meghatározása.

5. § 

Adó mértékének meghatározása.

6. § 

Hatálybaléptető rendelkezések.
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