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elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.



2020. évi ..... törvény 

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Magyarország  nemzetgazdasági  stabilitása,  gazdasági  termelőképességének  előmozdítása  és
versenyképességének  fokozása  és  kiemelt  gazdasági  jelentőséggel  bíró  területei  gazdasági
fejlődésének előmozdítása érdekében,
a  meglévő  munkahelyek  megőrzésével  és  új  munkahelyek  létesítésével  az  Alaptörvény  XII.
cikkében  foglaltak  szerint  törekszik  megteremteni  annak  feltételeit,  hogy  minden  munkaképes
ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson,
abból  célból,  hogy  elkülönített  területek  létrehozásával  kedvező  körülményeket  teremtsen  a
gazdasági tevékenység folytatására,
az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos,  a
területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása és ezáltal a közösség
gyarapodása valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb feladat-ellátása céljára történő
felosztása érdekében
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §

(1)  A  törvény  hatálya  annak  a  beruházásnak  a  helyszínére  és  közvetlen  környezetére  (a
továbbiakban  együtt:  Terület)  terjed  ki,  amely  beruházással  összefüggő  közigazgatási  hatósági
ügyeket  a  Kormány  rendeletben  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánította, és az új beruházás vagy bővítés

a) legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű,
b) a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és
c) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését szolgálja.

(2)  A Kormány  rendeletében  –  az  érintett  települési  önkormányzat,  a  fővárosban  a  fővárosi,
valamint  az  illetékes  kerületi  önkormányzat,  valamint  megyei  önkormányzat  véleményének
kikérésével  –  a  Területet  különleges  gazdasági  övezetté  nyilváníthatja,  és  meghatározza  a
különleges  gazdasági  övezet  területét  és  a  beruházással  közvetlenebbül  érintett  települési
önkormányzatokat.

(3)  A különleges  gazdasági  övezetben  fekvő  ingatlan  címe  lakóhelyként,  valamint  tartózkodási
helyként  nem jelenthető  be,  a  különleges  gazdasági  övezet  területén  kereskedelmi,  szolgáltató
valamint ipari tevékenység folytatható.

(4)  Ahol  e  törvény  megyét,  illetve  megyei  önkormányzatot  említ,  azon  a  főváros  területén
kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  fővárost,  illetve  a  fővárosi
önkormányzatot  kell  érteni.  E  törvény településre,  illetve  települési  önkormányzatra  vonatkozó
rendelkezéseit  a  főváros  területén  kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a
fővárosra, a fővárosi kerületre, illetve a fővárosi, valamint fővárosi kerületi önkormányzatra kell
alkalmazni.
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2. §

(1) A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen
fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó – a 3.
§  alapján  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben,
valamint külön törvényben meghatározott kötelező közfeladat, különösen a településüzemeltetési
közfeladat  ellátását  szolgáló,  valamint  a  különleges  gazdasági  övezetben  folytatott  gazdasági
tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges, annak közvetlen környezetébe tartozó – közterület,
közpark,  közút  –  a  különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló  kormányrendelet
hatálybalépésével a különleges gazdasági  övezet fekvése szerinti  megye megyei  önkormányzata
tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
megye  megyei  önkormányzata  az  ingatlanok  terheivel,  és  az  azokkal  kapcsolatos  egyéb
kötelezettségekkel  együtt  szerzi  meg  a  különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló
kormányrendelet hatálybalépésével.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt megyei önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a
megyei önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. A megkeresésben meg kell jelölni a
különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletet.

3. §

(1) A különleges gazdasági övezet  fekvése szerinti,  vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt  megye
megyei  önkormányzata  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  települési  önkormányzat
feladat- és hatásköreinek ellátására a megye területén fekvő beruházással közvetlenebbül érintett
települési  önkormányzattal  megállapodást  köthet  azzal,  hogy  az  ezen  feladatok  ellátásához
szükséges költségek fedezetét biztosítja. Amennyiben a különleges gazdasági övezet kijelöléséről
szóló kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás,
úgy a feladat- és hatásköröket a (3) bekezdés szerint kell gyakorolni.

(2) Az e törvényben meghatározott kivétellel a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a
(6) bekezdés alapján kijelölt megye megyei önkormányzata látja el a különleges gazdasági övezet
fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört –
ideértve  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ingatlanokon az  infrastrukturális  ellátottság  fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat is – a különleges gazdasági övezet vonatkozásában.

(3) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és
jegyzőjének  jogszabályban  meghatározott  államigazgatási  feladat-  és  hatásköreit  a  különleges
gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés
alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el.

(4) A különleges gazdasági övezet vonatkozásában az államigazgatási  feladatokat ellátó szervek
közül – a (3) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – az a szerv jár el, amely a különleges gazdasági
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övezet fekvése szerinti települési önkormányzat tekintetében eljárni jogosult.

(5)  A  különleges  gazdasági  övezet  vonatkozásában  a  polgármesteri  hivatal  és  a  közös
önkormányzati  hivatal  ügyintézőjének  jogszabályban  meghatározott  államigazgatási  feladat-  és
hatásköreit  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  azon  települési  önkormányzat
polgármesteri  hivatal  ügyintézője  vagy  a  közös  önkormányzati  hivatal  ügyintézője  látja  el,
amelynek illetékességi területén az illetékességet megalapozó esemény bekövetkezett.

(6) Ha a különleges gazdasági övezet több megye közigazgatási területét érinti, akkor a Kormány
rendeletében kijelöli azt a megyei önkormányzatot, amely a különleges gazdasági övezet területe
tekintetében a feladat- és hatásköröket gyakorolja.

4. §

(1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket,
valamint építési vagy változtatási tilalmat,
b) sajátos telekalakítási követelményeket,
c) egyedi településképi követelményeket,
d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti
környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,
f)  közterületek  használati  rendjére  vonatkozó  közterület-használati  szabályokat,  a
forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat és
az ellenőrzés  rendjére,  a  közterületek  fenntartására,  fejlesztésére és  üzemeltetésére vonatkozó
szabályokat,
g)  a  közterületek  elnevezésének,  valamint  az  elnevezésük  megváltoztatására  irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítására vonatkozó szabályokat,
h)  az  öngondoskodásra  és  a  közösségi  feladatok  ellátásához  való  hozzájárulásra,  továbbá  a
közösségi  együttélésre  vonatkozó  alapvető  szabályokat,  valamint  ezek  elmulasztására
jogkövetkezményeket

megállapító  rendelete  a  különleges  gazdasági  övezet  területén  csak  akkor  alkalmazható,  ha  a
Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a
különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat.

(2) Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a települési
önkormányzat rendeletét – az (1) bekezdés szerint – az övezet azon részére kell alkalmazni, amelyik
az adott település közigazgatási területéhez tartozik.

(3) Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a megyei
önkormányzat által az (1) bekezdés szerint megalkotott önkormányzati rendelet területi hatálya a
különleges gazdasági övezet területére terjed ki.

(4) Ha a Kormány az 1. § (2) bekezdése vagy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
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1996. évi XXI. törvény 8. §-a szerinti rendeletében nem állapít meg az országos, a kiemelt térségi
vagy  a  megyei  területrendezési  terv  rendelkezéseitől  eltérő  vagy  annak  alkalmazását  kizáró
területrendezési  szabályokat,  akkor  az  országos  és  a  kiemelt  térségi  területrendezési  tervben,
valamint  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megyei  önkormányzat  megyei
területrendezési tervéről szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig,
amíg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata rendeletében
nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat.

(5)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  beépítési  szabály,  építési  követelmény
meghatározásából a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt
megillető  kártalanításra  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/C. §-át kell
alkalmazni.

5. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a különleges gazdasági övezetben fekvő településen a
különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló kormányrendelet  hatálybalépése napján hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló települési önkormányzati rendelet és a megfelelőségi
véleménnyel rendelkező közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés szabályai szerint kell
ellátni mindaddig, amíg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése
alapján kijelölt megye megyei önkormányzatának az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott,
a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  kapcsolatos  rendelete  hatályba  nem  lép  és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése hatályossá nem válik.

(2) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt megye
megyei  önkormányzata  az  (1)  bekezdésben  említett  rendeletének  hatályba  lépését  és
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződése  hatályossá  válását  megelőzően  az  érintett
települési  önkormányzatot  legalább  15  nappal  korábban  értesíti,  annak  érdekében,  hogy  az
gondoskodhasson  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  szabályozó  helyi  rendeletének  és
közszolgáltatási szerződésének módosításáról a különleges gazdasági övezet tekintetében.

(3) Ha a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt
megye  megyei  önkormányzata  (1)  bekezdés  szerinti  rendeletének  hatályba-lépéséig  és
közszolgáltatási  szerződésének  hatályossá  válásáig  az  (1)  bekezdés  szerinti  közszolgáltatási
szerződés megszüntetésére vagy megszűnésére (a továbbiakban együtt: megszűnés) kerül sor, akkor
az  érintett  települési  önkormányzat  e  tényről  haladéktalanul,  de  legkésőbb  5  napon  belül
tájékoztatja  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti,  vagy a  3.  §  (6)  bekezdése  alapján
kijelölt megye megyei önkormányzatát a megszűnés időpontjának megjelölésével.

(4) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt megye
megyei  önkormányzata a  különleges gazdasági  övezet  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatójának
kiválasztása  során  a  közszolgáltató  kiválasztásáról  és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződésről szóló kormányrendelet szabályait azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a különleges
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gazdasági  övezet  fekvése  szerinti,  vagy  a  3.  §  (6)  bekezdése  alapján  kijelölt  megye  megyei
önkormányzata  a  különleges  gazdasági  övezet  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatójának  a
kiválasztását  megelőzően  beszerzi  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban:  Ht.)  32/A.  §  (2)  bekezdésében  megjelölt  Koordináló  szerv  (a  továbbiakban:
Koordináló szerv) javaslatát a közszolgáltató személyét illetően. A Koordináló szerv javaslatától a
különleges gazdasági  övezet fekvése szerinti,  vagy a 3.  § (6) bekezdése alapján kijelölt  megye
megyei  önkormányzata csak abban az esetben térhet el,  ha a választani  kívánt  közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  a korábbinál alacsonyabb közszolgáltatási  díjért  látná el  a
korábbi műszaki tartalom csökkentése nélkül.

6. §

A 2.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megye  megyei
önkormányzata tulajdonába kerülő közút üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása érdekében
a  megyei  önkormányzat  szerződést  köthet  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zártkörűen  működő
Részvénytársasággal.

7. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)  a  különleges  gazdasági  övezetet,  annak  területét  és  az  1.  §  (2)  bekezdése  szerinti
közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat,
b) a 2. § (1) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei
önkormányzata  tulajdonába  kerülő,  a  különleges  gazdasági  övezetben  kötelezően  ellátandó
közfeladat,  valamint  a  különleges  gazdasági  övezetben  folytatott  gazdasági  tevékenység
végzéséhez  feltétlenül  szükséges,  annak  közvetlen  környezetébe  tartozó  közterület,  közpark,
közút körébe tartozó ingatlanok meghatározását,
c) a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti szabályokat,
d) a 3. § (6) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet tekintetében a feladat- és hatáskört
gyakorló megyei önkormányzatot.

(2) Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése
alapján  kijelölt  megye  megyei  önkormányzatának  közgyűlése,  hogy  a  különleges  gazdasági
területen rendeletben határozza meg

a)  –  az  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  felhatalmazás  alapján  kiadott  jogszabályban  nem
szabályozottak kivételével – a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdés a)-h)
pontja szerinti szabályokat,
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,  illetve a
Ht. 35. §-ában foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
c) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
d) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont bb)
alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
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8. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

(1)  E  törvény  hatálybalépése  nem érinti  a  veszélyhelyzettel  összefüggésben  a  nemzetgazdaság
stabilitásának érdekében szükséges  intézkedésekről  szóló 135/2020.  (IV.  17.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) hatálya alatt keletkezett tényeket és jogviszonyokat, valamint megkezdett eljárási
cselekményeket.

(2) Ha az R. rendelkezései szerint a Kormány rendeletével különleges gazdasági övezetté jelölt ki
területet, a Kormány az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és az e törvény hatálybalépésével
egyidejűleg  hatályba  lépő  rendeletével  e  törvény  szerinti  különleges  gazdasági  övezetté
nyilváníthatja a területet.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben
a)  a  különleges  gazdasági  övezetté  kijelölést  folyamatosnak  kell  tekinteni,  e  törvény
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell,
b) e törvény hatálybalépése az R. rendelkezései szerint kiadott kormányrendelettel szabályozott
tulajdonszerzést és vagyonátadást nem érinti,
c) ha az R. rendelkezései szerint a megyei önkormányzat közgyűlése rendeletet alkotott,  az e
rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a megyei önkormányzat
közgyűlése e törvény felhatalmazása alapján új rendeletet alkot.

(4)  A (3)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  rendeletet  a  megyei  önkormányzat  közgyűlése  e  törvény
hatálybalépését követő harminc napon belül köteles megalkotni.

10. §

(1) A 2. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § és a 4. § (1) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.

11. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29. §-a a következő (4f)-(4h)
bekezdéssel egészül ki:

„(4f)  Ha a NIF Zrt.  különleges  gazdasági  övezet  területén  lát  el  építtetői  feladatokat  a  területi
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba
helyezett helyi közutak az ingatlantulajdonos területi önkormányzat tulajdonaként jönnek létre.

(4g) A NIF Zrt. a (4f) bekezdés szerinti eszközöket a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes
forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át a területi önkormányzat
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részére. A NIF Zrt. a forgalomba helyezést követő 6 hónapon belül elszámolási kimutatást készít
annak  céljából,  hogy  a  (4f)  bekezdés  szerinti  eszközöket  a  forgalomba  helyezés  napján
nyilvántartott könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse és az érintett területi önkormányzat
könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.

(4h) Ha a NIF Zrt. különleges gazdasági övezet területén lát el építtetői feladatokat a magyar állam
tulajdonában álló  ingatlanokon,  a  forgalomba  helyezett  vagy ideiglenesen forgalomba helyezett
helyi  közutak,  továbbá  az  ezeket  magukban  foglaló,  a  magyar  állam  tulajdonában  álló  egyes
ingatlanok tulajdonjogát  a  végleges  vagy ennek hiányában az  ideiglenes  forgalomba helyezését
követően a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló - ingatlan-nyilvántartáson
való átvezetésre is alkalmas - megállapodással ingyenesen, könyv szerinti értéken köteles átadni az
érintett területi önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni.”

12. §

A Kkt. 33. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény szerint az út kezelői:)

„e) különleges gazdasági övezet területén lévő helyi közút tekintetében
ea) a területi önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő
üzemeltetésre  alapított  költségvetési  szerv,  vagy olyan  gazdálkodó  szervezet,  amelyben  a
területi önkormányzat 100%-os részesedéssel rendelkezik, vagy
eb)  az  ea)  alpont  szerinti  gazdálkodó  szervezet  100%-os  tulajdonában  álló  gazdálkodó
szerve.”

13. §

(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései  szerint a települési  (községi,  városi,  fővárosi  és
kerületi)  önkormányzat,  valamint  a  megyei  önkormányzat  képviselő-testülete  (a  továbbiakban
együtt:  önkormányzat)  rendelettel  az  önkormányzat  illetékességi  területén  helyi  adókat  (a
továbbiakban: adót), valamint – a megyei önkormányzat kivételével – települési adókat vezethet
be.”

(2) A Htv. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A megyei  önkormányzat  képviselőtestülete  a  bevezetendő  helyi  adóról  szóló  rendeletének
tervezetét  –  legalább  15 napos  határidővel  –  véleményezésre  megküldi  a  különleges  gazdasági
övezet  fekvése  szerinti  és  a  különleges  gazdasági  övezetről  szóló  kormányrendelet  szerint  a
beruházással  közvetlenebbül  érintett  települési  önkormányzatnak  minősülő  önkormányzatoknak,
továbbá a Kormány részére.”

14. §
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A Htv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1)  A  települési  önkormányzat  a  beszedett  adó  összegéről  évenként  köteles  a  költségvetési
beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.

(2) Az állami adóhatóság a különleges gazdasági övezet tekintetében beszedett helyi adók összegét
honlapján évente közzé teszi.

(3) Az adóból származó bevétel – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott kivétellel – az azt megállapító önkormányzat
bevétele.

(4)  A különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megye  megyei  önkormányzata  az  adóból
származó  bevételt  a  rendeletében  meghatározott  módon  a  különleges  gazdasági  övezet  szerinti
megye  területén  fekvő  –  különös  tekintettel  a  különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló
kormányrendeletben meghatározott, a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén
megvalósuló  fejlesztések  és  a  területen  működő  szervezetek  és  települések  működésének
támogatására,  valamint  a  bevétel  legfeljebb 3%-ának erejéig a  megyei  önkormányzati  feladatok
ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

(5) Ha a különleges gazdasági övezet több megye illetékességi területén helyezkedik el, akkor az
adóalany által teljesített helyi adókötelezettségből származó bevétel az adóalany által a különleges
gazdasági  övezet  területéből  használt  terület  arányában  illeti  meg  az  egyes  megyei
önkormányzatokat.”

15. §

A Htv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) Helyi adóügyben, települési adóügyben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – annak az
önkormányzatnak az adóhatósága jár el első fokon, amelyik a helyi adót, települési adót bevezette.

(2) A megyei önkormányzat képviselő-testülete által megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az állami adóhatóság látja el. Az állami adóhatóság a beszedett adót naponta átutalja a
különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata által megadott számlája
javára.

(3) Az állami adó- és vámhatóság különleges gazdasági övezettel kapcsolatos adóhatósági feladatai
tekintetében – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az önkormányzati adóhatóságra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A megyei önkormányzat az állami adóhatóság megkeresését követő 5 napon belül visszautalja
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az állami  adóhatóság által  meghatározott  számlára az adózót  véglegessé vált  hatósági  határozat
alapján megillető visszatérítés összegét.”

16. §

A Htv. 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/A. §

A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a
fővárosi  önkormányzat  esetén  külön  törvényben  meghatározottak  szerint  –  a  helyi  közösségi
közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen
felüli  bevétel  különösen  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  hatáskörébe  tartozó
szociális ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított
helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak
személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési
önkormányzatot  az  adóerő-képessége  szerint  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben
meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.”

17. §

A Htv. 42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42/B. §

(1) A jegyző, főjegyző az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása hatálybalépését
megelőző hónap ötödik napjáig – a kincstár elektronikus rendszerén keresztül – adatot szolgáltat a
kincstár számára:

a) a helyi adónem, a települési adónem bevezetésének napjáról,
b)  az  önkormányzat  által  megállapított  adóalap,  adómérték,  adókedvezmény,  adómentesség
szövegéről,
c) a b) pontban említett rendelkezések hatálybalépésének napjáról,
d)  az  önkormányzat  honlapjának  címéről,  valamint  legalább  egy  adóügyi  információs
telefonszámról, elektronikus levélcímről, hivatali kapu azonosítóról, és az adóhatóság levelezési
címéről (a továbbiakban: elérhetőségi információk),
e) a helyi adónem, a települési adónem pénzforgalmi jelzőszámáról,
f)  határozott  időszakra  megállapított  adómérték,  adómentesség,  adókedvezmény  esetén  a
határozott időszak lejártának időpontjáról.

(2) A kincstár a hozzá beérkezett adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján
–  települések  (a  fővárosban  a  fővárosi,  illetve  kerületi  önkormányzatok),  illetve  különleges
gazdasági övezetek szerinti bontásban – elektronikus úton feldolgozható és letölthető formátumban
is  közzéteszi.  A kincstár  a  honlapján  közzétett  adatokat  és  elérhetőségi  információkat  az  (1)
bekezdés szerint beérkezett adatokkal havonta, a jegyző, főjegyző adatszolgáltatását követő hónap
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5. napjáig módosítja.

(3)  A  jegyző,  főjegyző  (1)  bekezdés  szerinti  adatszolgáltatása  teljesítésével  egyidejűleg  az
önkormányzat  honlapján  közzéteszi  az  adórendelet  szövegét,  az  adórendelet  módosításokkal
egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét,  valamint  a  rendszeresített  bevallási,  adatbejelentési,
bejelentkezési  nyomtatványokat,  az  elérhetőségi  információkat,  feltéve,  hogy  az  önkormányzat
honlapot üzemeltet.

(4)  A főjegyző az  (1)  bekezdésben  meghatározott  időpontig  az  (1)  bekezdés  a)-c)  és  f)  pontja
szerinti adatokat az állami adóhatóságnak is megküldi.”

18. §

A Htv. MÁSODIK RÉSZE a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. Fejezet

A különleges gazdasági övezet létrejöttével összefüggő sajátos rendelkezések

42/G. §

(1) Ha a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
a) valamely helyi  adót bevezette, akkor a megyei önkormányzat év közbeni adómegállapítása
során nem súlyosbíthatja az adóalanyok terheit;
b)  határozott  időre  szóló  adómértéket  alkotott,  akkor  a  7.  §  h)  pontjában  foglalt  adómérték-
változtatási korlátozás a megyei önkormányzatot is köti;
c) a 39/C. § (4) bekezdése szerint adómentességet vagy adókedvezményt alkotott, akkor a 7. § j)
pontja szerinti korlátozás a megyei önkormányzatot is köti;
d) valamely helyi adót bevezette, akkor a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési
önkormányzat  helyi  adóról  szóló  rendeletében  meghatározott  szabályokat  kell  alkalmazni
mindaddig – de legfeljebb a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet
hatálybalépésétől számított 120 napig –, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít
meg helyi adóra vonatkozó szabályokat.

(2)  Ha  a  különleges  gazdasági  övezet  több  megye  illetékességi  területén  helyezkedik  el,  és  a
különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megyék  megyei  önkormányzatai  eltérő  helyi
adómértéket  állapítottak  meg  rendeletükben,  akkor  az  adózó  a  legkisebb  adómérték  alapján
teljesítheti adókötelezettségét.

42/H. §

(1) A különleges gazdasági övezet létrejötte napját megelőző napon a helyi iparűzési adó alanyának
a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  települési  önkormányzat  illetékességi  területén
fennálló iparűzési adókötelezettsége megszűnik, amelyet az állandó jellegű iparűzési tevékenység
utáni adókötelezettség szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az iparűzési adó alanya székhelyét
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áthelyezte, telephelyét megszüntette volna.

(2) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat illetékességi területén az
iparűzési adókötelezettség a különleges gazdasági övezet létrejötte napján keletkezik.

(3)  Ha  az  adóalany  előrehozott  adót  fizetett  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti
települési önkormányzat számára, akkor a be nem számított előrehozott adót visszaigényelheti a
települési önkormányzat adóhatóságától az adózás rendjéről szóló törvény túlfizetésre vonatkozó
szabályai szerint, feltéve, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának
érdekében  szükséges  intézkedésekről  szóló  135/2020.  (IV.  17.)  Korm.  rendeletben  biztosított
visszaigénylési jogával nem élt.

(4)  A  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  település  önkormányzati  adóhatósága  a
különleges gazdasági övezet területén lévő épületről, telekről szóló, hozzá benyújtott építményadó-,
telekadó-,  magánszemély  kommunális  adója  bevallást,  adatbejelentést  a  különleges  gazdasági
övezet  létrejöttét  követő  30  napon  belül  –  adókivetés  céljából  –  az  állami  adóhatóság  részére
átadja.”

19. §

(1) A Htv. 52. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„1. önkormányzat illetékességi területe: a települési önkormányzat illetékességi területe vagy a
megyei önkormányzat illetékességi területe;”

(2) A Htv. 52. §-a a következő 56-58. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„56. különleges gazdasági övezet: a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  alkotott  kormányrendeletek
szerinti különleges gazdasági övezet;
57.  települési  önkormányzat  illetékességi  területe:  az önkormányzat  közigazgatási  határa által
behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzati hatáskör
kiterjed, ide nem értve a különleges gazdasági övezet területét;
58.  megyei  önkormányzat  illetékességi  területe:  a  megyei  önkormányzat  közigazgatási  határa
által  behatárolt  – bel-  és külterületet  magában foglaló – térségben lévő különleges  gazdasági
övezet területe;”

20. §

A Htv.
a)  1/A.  §  (1)  bekezdésében  az  „Az  önkormányzat”  szövegrészek  helyébe  a  „A települési
önkormányzat”,
b) 9. §-át megelőző alcím címében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adóügyben eljáró
adóhatóság”,
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c)  42/D.  § (4)  bekezdésben a  „sportvállalkozás” szövegrész  helyébe  a  „sportvállalkozás  és  a
különleges gazdasági övezetbe tartozó területen székhellyel, telephellyel rendelkező adóalany”,
d)  3.  számú  melléklet  1.1  pontjában  a  „székhely,  telephely(ek)  szerinti  településekhez  (a
továbbiakban  együtt:  települések)”  szövegrész  helyébe  „a  székhely,  telephely(ek)  szerinti
településekhez, különleges gazdasági övezet(ek)hez (a továbbiakban együtt: települések)”

szöveg lép.

21. §

Hatályát veszti a Htv.
a)  39/B.  §  (8)  bekezdésében,  42.  §  (4)  és  (9)  bekezdésében,  valamint  51/H.  §-ában  az
„önkormányzati” szövegrész,
b) 39/B. § (9) bekezdésében az „önkormányzati” szövegrészek,
c) 39/E. § (2) bekezdésében az „az önkormányzati adóhatóságnak” szövegrész.

22. §

A Ht. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  E  törvény  rendelkezéseit  a  különleges  gazdasági  övezetről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi … törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

23. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 36a.
ponttal egészül ki:
{[Értelmező rendelkezések]
E törvény és - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló
jogszabályok alkalmazásában}

„36a. különleges gazdasági övezet: a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  alkotott  kormányrendeletek
szerinti különleges gazdasági övezet,”

24. §

Az Art. 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  önkormányzati  adóhatóság  helyi  adó  és  gépjárműadó  vonatkozásában  az  egyszázezer
forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét,
adóazonosító  számát  és  az  adótartozás  összegét  a  helyben  szokásos  módon  közzéteheti.  A
különleges  gazdasági  övezet  tekintetében  az  e  bekezdés  szerinti  közzététel  az  állami  adó-  és
vámhatóság honlapján is teljesíthető.”

25. §
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(1) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 87. § (1)
bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelező az adóellenőrzést lefolytatni
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóellenőrzés esetén)

„ba) az önkormányzat képviselő-testületének, a különleges gazdasági övezet esetében a megyei
önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján,”

(2) Az Air. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  Állami  Számvevőszék  elnöke,  az  önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  adók
esetében az  önkormányzat  képviselő-testülete,  illetve  a  különleges  gazdasági  övezet  esetében a
megyei önkormányzat képviselő-testülete akkor kezdeményezhet ellenőrzést, ha a rendelkezésére
álló  adatok,  körülmények  arra  utalnak,  hogy az  adóhatóság  a  megkülönböztetés  nélküli  eljárás
elvének megsértésével mellőzi valamely adózó vagy adózói csoport vizsgálatát, illetve a lefolytatott
ellenőrzések eredménytelensége mögött a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének megsértése áll.”

26. §

Az Air. 93. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felülellenőrzést folytat le a felettes szerv, ha)

„a)  állami  adó-  és  vámhatóság  hatáskörébe  tartozó  ellenőrzés  esetén  az  állami  adó-  és
vámhatóságot  irányító  miniszter,  az  önkormányzati  adóhatóság hatáskörébe tartozó  ellenőrzés
esetén az adópolitikáért felelős miniszter, ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzését rendelte
el,  vagy az  Állami  Számvevőszék elnöke,  a  különleges  gazdasági  övezet  esetében a  megyei
önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén
az  önkormányzat  képviselő-testülete  ellenőrzéssel  már  lezárt  időszak  ellenőrzését
kezdeményezte,”

27. §

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 1. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  E  törvényt  kell  alkalmazni  az  állami  adó-  és  vámhatóság,  valamint  az  önkormányzati
adóhatóság – ideértve azt az esetet is, amikor az állami adó- és vámhatóság a különleges gazdasági
övezet tekintetében önkormányzati adóhatósági feladatkörében jár el – által (a továbbiakban együtt:
adóhatóság) megállapított, nyilvántartott, törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló fizetési
kötelezettségek végrehajtása során.”

28. §

Hatályát veszti az R.
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Általános indokolás

A törvényjavaslathoz tartozó indokolást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3)
bekezdése,  valamint  a  Magyar  Közlöny kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során
történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019.  (III.  13.)  IM rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny mellékleteként  megjelenő
Indokolások Tárában szükséges közzétenni.

A szabályozással a cél Magyarország kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró térségei gazdasági
fejlődésének előmozdítása,  a  meglévő munkahelyek megőrzése  és  új  munkahelyek  létesítése
olyan  elkülönített  területek  létrehozásával,  amelyek  kedvező  körülményeket  teremtenek  a
gazdasági tevékenység folytatására. Az ilyen tevékenységből származó gazdasági eredmények az
eddigiekhez  képest  nagyobb  körben  teszik  majd  lehetővé  a  térségben  élő  lakosság
életminőségének javítását.

A törvényjavaslat  lehetővé  teszi  olyan  különleges  gazdasági  övezetek  létrehozását,  amelyek
előmozdítják  munkahelyteremtő  és  –megtartó,  a  nemzetgazdaság  stabilitása  szempontjából
jelentős  beruházások  gyors  és  hatékony  megvalósítását,  speciális  szabályozási  környezet
kialakításával,  biztosítják  a  gazdasági  térség  vonzóvá tételét,  fejlesztését,  az  infrastrukturális
feltételek megteremtését.

A törvényjavaslat megteremti a lehetőségét a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
a  megye  jelentős  részére  kiható  gazdasági  jelentőségű,  legalább  5  milliárd  forint  teljes
költségigényű, munkahely-teremtő és -megtartó beruházások helyszínét és közvetlen környezetét
nyilvánítja  különleges  gazdasági  övezetté.  A  különleges  gazdasági  övezetben  a  települési
önkormányzat egyes feladat- és hatásköreit a jövőben a megyei önkormányzat látja el.

A törvényjavaslat alapján létrejövő különleges gazdasági övezetek hatása túlmutat azok fekvése
szerinti  települési  önkormányzat  határain.  A  törvényjavaslat  szerinti  megoldás  arányosabb
elosztást  tesz  lehetővé  a  megyén  belül,  arra  való  tekintettel,  hogy  az  ilyen  övezetben
megvalósuló  beruházások  nem csupán  egy  településen,  hanem annál  tágabb  körben,  akár  a
megye  egész  területére  fejtik  ki  hatásukat.  A megyei  önkormányzathoz  befolyó  adóbevételt
ennek  érdekében  a  –  megyei  gazdasági,  foglalkoztatási  viszonyok  tekintetében  megfelelő
ismeretekkel rendelkező – megyei önkormányzat a rendelet alapján célzottan tudja felhasználni a
megye  területén  fekvő,  különösen  a  beruházással  érintett  települések  területén  megvalósuló
fejlesztések és a települések működésének támogatására.

Részletes indokolás

1. §

A Javaslat egy olyan különleges gazdasági övezet kialakítása irányul, amely alkalmas akár egy
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teljes megyére, vagy annak egy jelentős részére kihatóan elősegíteni a meglévő munkahelyek
megőrzését és új munkahelyek létesítését.

A Javaslat meghatározza a különleges gazdasági övezetté nyilvánítás feltételeit, rögzíti, hogy a
Kormány  rendeletében  nyilváníthatja  a  területet  különleges  gazdasági  övezetté.  Mivel  a
különleges gazdasági övezetek hatása túlmutat azok fekvése szerinti  települési  önkormányzat
határain,  ezért  a  Kormány rendeletében meghatározza  a  beruházással  közvetlenebbül  érintett
települési önkormányzatokat is.

A  különleges  gazdasági  övezet  oly  módon  kerül  kialakításra,  hogy  az  kifejezetten  ipari
tevékenység  végzésére  szolgál,  amely  a  lakhatási  célú  területfelhasználással  nem
összeegyeztethető.

A Javaslat egyértelművé teszi, hogy a főváros területén kijelölésre kerülő különleges gazdasági
övezet  esetében  a  településre,  illetve  a  megyére,  továbbá  a  települési,  illetve  a  megyei
önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. §

A megyei önkormányzat az átvett feladatokhoz szorosan kapcsolódóan és szükséges mértékben
az övezetben fekvő települési önkormányzat tulajdonában lévő közterületek, közparkok, közutak
tulajdonjogát,  ennek  terheivel,  az  ezzel  járó  kötelező  feladatellátással  együtt  a  megyei
önkormányzat szerzi meg.

3. §

A különleges  gazdasági  övezet  kijelölését  követően  a  települési  önkormányzat  feladat-  és
hatásköreit,  –az  anyakönyvi  feladatok  kivételével  –  a  megyei  önkormányzat  látja  el,  illetve
gyakorolja, amelyet elláthat a települési önkormányzat útján, megállapodással is.

4. §

A Javaslatban meghatározott rendeletalkotási tárgykörben megalkotott települési önkormányzati
rendelet  szabályait  kell  alkalmazni  a  Kormány  vagy  a  megyei  önkormányzat  rendeletének
hiányában vagy annak hatálybalépéséig.

A Javaslat rendezi azt a helyzetet is, amikor a különleges gazdasági övezet több települést vagy
több megyét  érint,  továbbá meghatározza  a  megyei  önkormányzat  által  megalkotott  rendelet
alapján esetlegesen szükségessé váló kártalanítási szabályokat.

5. §

A  különleges  gazdasági  övezetek  kialakítása  miatt  szükséges  a  hulladékgazdálkodással
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kapcsolatos  szabályok  módosítása,  annak  érdekében,  hogy  a  szolgáltatás  színvonalának
megtartása mellett a megváltozott hatáskörökhöz igazodjanak.

6. §

A  javasolt  szabályozás  lehetőséget  adna  a  megyei  önkormányzatnak,  hogy  az  állami
közútkezelővel  szerződést  kössön  a  tulajdonába  kerülő  közutak  üzemeltetési  és  fenntartási
feladataira.

7. §

A különleges gazgasági övezetek bevezetése miatt a felhatalmazást kap a Kormány és a megyei
önkormányzat részletszabályok megalkotására.

8. §

Hatályba léptető rendelkezés.

9. §

Átmeneti rendelkezés, amely biztosítja a veszélyhelyzet idején kormányrendelettel létrehozott
különleges  gazdasági  övezet  kijelölésének folyamatosságát,  ide értve a  veszélyhelyzet  idején
megalkotott  rendelet  hatályban  tartását  is.  Rögzíti,  hogy  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt
bekövetkezett tulajdon-átruházást a Javaslat nem érinti,  a helyi önkormányzati tulajdonából a
megyei önkormányzat tulajdonába került vagyonelemek a megyei önkormányzat tulajdonában
maradnak a részére meghatározott kötelező feladatellátás folyamatos biztosítása céljából.

10. §

Sarkalatossági záradék.

11-12. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) az utak üzemeltetőjeként
az Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t és a helyi önkormányzatot nevesíti. A különleges gazdasági
övezetben található utak helyzetének rendezése érdekében a Kkt. rendelkezéseinek szükséges
kiegészítését tartalmazza.

13. §

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése h) pontja szerint a helyi adók fajtájáról és mértékéről
való  döntés  joga  a  helyi  önkormányzatot  illeti  meg.  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló törvény alkalmazásában helyi önkormányzatnak tekintendő a települési önkormányzat és a
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megyei önkormányzat is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján jelenleg (1991 óta) csak a települési
önkormányzatokat illeti meg adómegállapítási jogkör.

Célszerű, ha a gazdasági fejlődés szempontjából kiemelt  jelentőségű területen a helyi adózás
feltételeit egy másik, a települési önkormányzattal egyenrangú, de nagyobb illetékességi területű,
a szélesebb térség hatásait figyelembe vevő önkormányzat alakítja.

A  Htv.  módosításáról  szóló  Javaslat  ezért  a  külön  törvény  szerint  különleges  gazdasági
övezetben való helyi adómegállapítási jogosultságot hoz létre az övezet fekvése szerinti megyei
önkormányzathoz.

A Javaslat  megteremti  a  megyei  önkormányzat  helyi  adómegállapító  jogosultságát  a  megye
illetékességi területére.

Az illetékességi terület fogalmát a Javaslat az értelmező rendelkezések között definiálja, s ez
alatt érti a települési önkormányzat illetékességi területét és a megyei önkormányzat illetékességi
területét.  Előbbi  normatartalma  azonos  a  hatályos  szabályok  szerinti  illetékességi  terület
fogalmával, azzal, hogy abba nem tartozik bele a különleges gazdasági övezet területe, utóbbiba
pedig a megye területének az a része tartozik, ahol a külön kormányrendelet szerinti különleges
gazdasági övezet található. A helyi adótörvény alkalmazásában a különleges gazdasági övezet
alatt  a  –  különleges  gazdasági  övezetről  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  alkotott  –
kormányrendeletben,  kormányrendeletekben  meghatározott  különleges  gazdasági  övezetet,
övezeteket kell érteni.

A Javaslat szerint – a különleges gazdasági övezet kiemelt gazdasági jelentőségére, valamint a
fekvése szerint érintett önkormányzatoknak a beruházással megvalósuló közvetlen és közvetett
érintettsége okán – a megyei önkormányzat képviselőtestülete a bevezetendő helyi adóról szóló
rendeletét  véleményezésre  megküldi  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  és  a
beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatnak minősülő önkormányzatoknak,
továbbá a Kormány részére. A véleményezésre az érdekeltek számára 15 nap áll rendelkezésre.

A Javaslat szerint a megyei önkormányzatnak nem lesz jogosultsága települési adót bevezetni,
mert  a  települési  adó  egyébként  is  csak  magánszemélyekre,  illetve  olyan  adótárgyakra
vonatkozhat, amelyekre törvényi szintű közteher nem vonatkozik.

14. §

A Javaslat  rögzíti,  hogy  a  helyi  adó  az  azt  megállapító  önkormányzat  bevétele,  másrészt
rendelkezik arról, hogy a megyei önkormányzat által bevezetett helyi adó felhasználása milyen
szabályok szerint történhet.
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A Javaslat  külön fogalmazza  meg azt,  hogy a megyei  önkormányzatok az  adott  adózó által
teljesített  helyi  adóbevételből  az  adózó  által  használt  terület-arányában  részesednek,  ha  a
különleges gazdasági övezet több megye illetékességi területén nyugszik.

Mivel a különleges gazdasági övezet tekintetében az állami adóhatóság látja el az adóhatósági
feladatokat,  a  javaslat  az  állami  adóhatóság részére  is  előírja  a  különleges  gazdasági  övezet
tekintetében beszedett adók éves, meghatározott módon történő közzétételét.

15. §

A Javaslat  szerint  a  megyei  önkormányzat  által  a  különleges  gazdasági  övezetre  bevezetett
adókhoz kapcsolódó adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

A Javaslat rögzíti, hogy állami adóhatóság a különleges gazdasági övezet tekintetében ellátandó
feladatai  során  fő  szabály  szerint  az  önkormányzati  adóhatóságra  vonatkozó  szabályokat
alkalmazza.  Erre  az  előírásra  azért  van szükség,  mert  az  adóigazgatás  rendszerében jelenleg
élesen elkülönülnek egymástól az önkormányzati adóhatósági és állami adóhatósági feladatok,
amely különbségtételt az adóigazgatás szabályrendszere is következetesen megjelenít.

A Javaslat rendelkezik arról is, hogy az adóhatóság a beérkezett helyi adót naponta utalja át a
megyei önkormányzat által megadott számla javára. Rendelkezik arról az esetkörről is, amikor
az adózónak visszatérítési igénye keletkezik a már korábban átutalt helyi adó tekintetében. Az
ilyen visszatérítéssel érintett összeget a megyei önkormányzat köteles az állami adóhatóság által
rendszeresített számlára visszautalni.

16. §

A Javaslat – a Htv. belső koherenciájának biztosítása érdekében – rögzíti, hogy a helyi iparűzési
adóbevétel korlátos felhasználásra vonatkozó, 2015. január 1-jétől hatályos Htv-beli rendelkezés
csak a települési önkormányzatok által bevezetett helyi iparűzési adóra vonatkozik. E módosítás
azért  is  indokolt,  mivel  a  különleges  gazdasági  övezetekre  a  megyei  önkormányzatok  által
megállapítható  helyi  iparűzési  adóra  eltérő,  törvényben  rögzített  felhasználási  szabály
vonatkozik.

17. §

A Htv. hatályos szabályai szerint az önkormányzati adóhatóságok adatot szolgáltatnak a Kincstár
felé, amely az így beérkezett adatok alapján egy egységes országos nyilvántartást vezet a helyi
adóztatással kapcsolatos hatályos szabályokról és tudnivalókról. Tekintettel arra, hogy Javaslat a
megyei  önkormányzatokhoz  is  rendel  adómegállapítási  jogot,  melyhez  kapcsolódóan  az
adóhatósági  hatáskört  az  állami  adóhatósághoz  telepíti,  célszerűbb  az  adatszolgáltatási
feladatokat  közvetlenül  az  önkormányzati  adórendeletek  megalkotására  jogosult  szereplőhöz,
azaz a települési, kerületi jegyzőhöz, illetve megyei, fővárosi főjegyzőhöz telepíteni.
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A Javaslat  rendelkezik  arról  is,  hogy a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megye
főjegyzőjének az állami adóhatósághoz is meg kell küldenie az önkormányzat által bevezetett
helyi adóra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy az adóztatásra hatáskörrel rendelkező
adóhatóság ezeket naprakészen ismerje.

18. §

A Javaslat a Htv-be illesztett önálló fejezet és alcím alatt szabályozza a különleges gazdasági
övezet bevezetése kapcsán irányadó rendelkezéseket.

A Javaslat  rögzíti,  hogy  az  adómegállapítást  korlátozó  azon  szabályok  alkalmazása  során,
amelyek  a  határozott  időre  megállapított  adómérték  változtathatóságát,  illetve  a  befektetési
adókedvezmény megszüntetését kizárják, a megyei önkormányzat köteles figyelembe venni a
települési önkormányzat által a módosítás hatályba lépése előtt rögzített kedvező szabályokat.
Így az adózók számára a Htv. szabályai által garantált kedvező szabályokat az adóztatási jog
átszállása nem fogja érinteni.

A megyei önkormányzatnak évközi adóbevezetés esetén a Javaslat szerint szintén figyelembe
kell vennie, hogy az általa megállapított adószint nem lehet magasabb, mint amit korábban az
övezet fekvése szerinti települési önkormányzat állapított meg.

Az adózási jogviszony folyamatosságának biztosítása érdekében a Javaslat arról is rendelkezik,
hogy ha egy, a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzat korábban valamilyen
helyi  adót  bevezetett,  akkor  az  általa  alkotott,  erről  szóló  rendeletében  meghatározott
szabályokat  kell  alkalmazni  mindaddig  –  de  legfeljebb  a  különleges  gazdasági  övezet
létrejöttétől számított 120 napig –, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít meg
helyi adóra vonatkozó új szabályokat.

Ettől eltérően, ha a megyei önkormányzat a különleges jogrend alapján hozott kormányrendelet
szerint már alkotott adórendeletet, akkor annak szabályait kell alkalmazni, mindaddig, míg azt a
megyei önkormányzat meg nem változtatja.

Emellett a Javaslat azt is megfogalmazza, hogy amennyiben az adóalany korábban előrehozott
adót fizetett a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat számára,
akkor a be nem számított előrehozott adót jogosult visszaigényelni az adózás rendjéről szóló
törvény túlfizetésre  vonatkozó szabályai  szerint,  kivéve,  ha azt  a  különleges jogrend alapján
hozott kormányrendelet alapján az adózó már visszaigényelte.

A Javaslat részletesen rendelkezik arról, hogy mi a teendője az adózónak és az adóhatóságoknak,
ha különleges gazdasági övezet jön létre.

Az adózók adminisztrációs terheinek egyszerűsítése érdekében a Javaslat arról is rendelkezik,
hogy a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  települési  önkormányzati  adóhatóság  a
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tárgyi adókban korábban benyújtott  bevallásokat,  adatbejelentéseket az övezetben adóztatásra
hatáskörrel rendelkező állami adóhatóság számára a különleges gazdasági övezet létrejöttének
napját  követő  30  napon  belül  köteles  átadni.  Ezen  adatok  alapján  az  állami  adóhatóság  a
különleges gazdasági övezet létrejöttétől számítva, a naptári év hátralévő részére megállapíthatja
az éves adó időarányos részét, az adóztatási jog változásából fakadóan a megyei önkormányzatot
megillető évi adóhányadot. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzat adóhatóságának meg
kell változtatni a korábbi határozatát és a kötelezettség összegét időarányosan csökkenteni kell.

19. §

A 11. §-ban foglaltakkal kapcsolatos értelmező rendelkezések.

20. §

Az  a)  pont  szerinti  módosítási  javaslat  a  különleges  gazdasági  övezetekben  a  helyi  adók
megállapítási  jogát  a  megyei  önkormányzatokhoz  rendeli,  ugyanakkor  települési  adó
bevezetésére nem jogosítja fel e szervezeteket.

A b)  pont  szerinti  módosítási  javaslat  figyelembe veszi  azt  is,  hogy a különleges  gazdasági
övezetben  székhellyel,  telephellyel  rendelkező  vállalkozó  helyi  adóügyében  az  állami
adóhatóság jár el, a Javaslat előírja az állami adóhatóságon keresztüli bevallás-benyújtást ezen
vállalkozás számára, függetlenül attól, hogy esetlegesen az övezeten kívül is van telephelye.

A  c)  pont  szerinti  módosítás  rendelkezik  arról,  hogy  a  különleges  gazdasági  övezetben
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó csak az állami adóhatósághoz nyújthatja be
adóbevallását.

A d)  pont  szerinti  módosítás  a  Htv.  mellékletének  módosításáról  rendelkezik.  A hatályos
szabályozás szerint ugyanis az adózó a vállalkozási szintű bevételt azon települések között osztja
meg,  amelyeken  székhelye  vagy telephelye  van.  Tekintettel  arra,  hogy a  Javaslat  kiemeli  a
települési  önkormányzatok  illetékességi  területéből  a  különleges  gazdasági  övezeteket  és  az
azokra  vonatkozó  adómegállapítási  jogot  megyei  önkormányzatok  illetékességébe  helyezi,
szükséges  annak  rendezése,  hogy  az  adóalap  megosztása  során  a  különleges  gazdasági
övezeteket önálló „településnek” kell tekinteni.

Az  adóalap-megosztás  szabályai  tehát  csak  annyiban  változnak,  hogy  ha  a  vállalkozónak
különleges  gazdasági  övezetben  és  máshol  is  található  telephelynek  minősülő  üzleti
létesítménye, akkor a különleges gazdasági övezetben lévő telephelyet, telephelyeket úgy kell
számba venni a megosztás során, mintha azok külön településen lennének. Ha pedig a vállalkozó
több különleges gazdasági övezet területén is rendelkezik telephellyel, akkor valamennyi érintett
különleges gazdasági övezet területét önálló településnek kell tekinteni a megosztási szabályok
alkalmazásakor.
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21. §

A  §  szövegcserés  módosításokat  tartalmaz,  melyek  –  figyelemmel  arra,  hogy  a  Javaslat
értelmében a megyei önkormányzat által megállapított helyi adók esetben az állami adóhatóság
jár el  –  az önkormányzati  adóhatóság kifejezés helyett  a  mindkét  hatóságra egyszerre  utaló,
általános „adóhatóság”  kifejezést  helyettesítik  be azon jogszabályhelyek szövegében,  melyek
rendelkezési mind az önkormányzati, mind az állami adóhatóság eljárásában irányadóak.

22. §

A rendelkezés megteremti az összhangot a Ht. és különleges gazdasági övezet kijelöléséről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezései között.

23. §

A különleges  gazdasági  övezet  fogalmának  bevezetése  szükséges  az  adózás  rendjéről  szóló
2017. évi CL. törvényben.

24. §

A különleges  gazdasági  övezet  tekintetében  az  adóhatósági  feladatokat  az  állami  adó-  és
vámhatóság látja el, jogosulttá válik az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az
ötvenezer  forintot  -  elérő,  kilencven  napon  keresztül  folyamatosan  fennálló  adótartozással
rendelkező adózók adatainak közzétételére is.

25-26. §

Az állami  adó-  és  vámhatóság  által  lefolytatandó  kötelező  ellenőrzések  és  felülellenőrzések
szabályainak módosítása szükséges annak érdekében, hogy a különleges gazdasági övezetekkel
kapcsolatos ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések is megjelenjenek a felsorolásban. Az állami
adó-és  vámhatóság  jelen  esetben  önkormányzati  adóhatósági  feladatkörében  jár  el,  e
körülménynek pedig szükséges egyértelműen kitűnnie a szabályozásból.

27. §

Az  adóhatóság  által  foganatosítandó  végrehajtási  eljárásokról  szóló  törvény  módosítása  a
különleges gazdasági övezet tekintetében jelöli ki a törvény hatályát.

28. §

Hatályon kívül helyező rendelkezés.
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