
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelete az  

idegenforgalmi adóról1 

(A módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) és (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 

(1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a 6. §-ban foglaltak 

figyelembevételével – az illetékességi területén az idegenforgalmi adóról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet célja 

 

Az üdülési, pihenési célú tartózkodás feltételeinek megvalósításához, a község 

strandfürdőjének és környékének fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása az 

1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján. 

 

Adókötelezettség, az adó alanya 

 

1. § 

 

/1/ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt 

 

 a./2 aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 

vendégéjszakát eltölt. 

 

/2/ Mentes az adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat 

illetékességi területén végzett kommunális beruházás céljára teljesített  - támogatással 

csökkentett - évi befizetése eléri vagy meghaladja a helyi adó éves összegét. 

 

/3/ Amennyiben a /2/ bekezdés szerinti befizetés nem éri el a helyi adó összegét, helyi 

adóként csak a különbözetet kell megfizetni.   

 

Adómentesség 

 

2. § 

 

/1/ Az 1. §. /1/ bekezdésének a./ pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: 

 

 a./ 3 a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély, 

 

b./ 4 az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély, 

 

c.) 5     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 Htv. 37. §-

ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység 

vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat 

illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá 
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d.)6 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, illetőleg 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.)14 az, aki az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vendégéjszakát a nyilvántartást vezető 

köteles hatóság nyilvántartásába, egyéb szálláshelyként illetve üdülőházként bejegyzett 

szálláshelyen tölti. 

 

 

Az adó alapja 

 

3. § 

 

/1/7 Az 1. §. /1/ bekezdésének a./ pontja szerinti adókötelezettség esetén az adó alapja a 

megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

Az adó mértéke 

 

4. §8 

 

A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 

450 Ft. 

  

Az adó beszedésére kötelezett 

 

5. § 

 

/1/9 Az 1. § /1/ bekezdésének a./ pontja alapján fizetendő adót 

 

a.) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a 

szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető, 

b.) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt 

fenntartó szerv,  

c.) a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi 

díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv, 

d.) az a)- c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára 

történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől 

(használójától) az egész  bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan 

tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 

/2/ Az /1/ bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor 

is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.   

(3)10 Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének 

a megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet. 

 

Az adó megállapítása, befizetése 
 

Eljárási szabályok 

 

6. §11 
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/1/ Az adóbeszedésre kötelezettnek a vendégforgalomról és a fizetendő adóról havonta a 

tárgyhót követő 15. napjáig adóbevallást kell tennie. 
 

/2/ Az 1. §. /1/ bekezdésének a./ pontja alapján fizetendő adót az 5. §. /1/ bekezdésében 

meghatározott fizetésre kötelezett állapítja meg és fizeti be az adóhatóság 11733223-

15344681-03090000 számú számlájára a tárgyhót követő hó 15. napjáig.  
 

/3/12  
  

/4/13 Az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 

szálláshelyet igénybevevő vendég: 

  -  vezeték- és utónevét, 

  - születési helyét, idejét, 

  - lakcímét,  

  - a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját, 

  - a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, 

  - a beszedett idegenforgalmi adó összegét, 

  - az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, 

  - a vendég aláírását. 
 

/5/14 A nyilvántartásba a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével, de legkésőbb 

azt követő 2 órán belül be kell vezetni. Minden vendéget olvashatóan kell beírni, egy 

rovatban csak egy név szerepelhet. 
 

/6/ A nyilvántartásba a vendégek érkezésének dátumát az érkezés napján, a távozás 

időpontját a távozás napján kell bevezetni. 
 

/7/ Ha a szálláshely igénybevételével egyidejűleg nem kerültek a vendég adatai 

bevezetésre a nyilvántartásba, a szállodai bejelentőlappal kell igazolni, hogy a 

vendég 2 órán belül érkezett a szálláshelyre. A szállodai bejelentőlapnak tartalmazni 

kell a vendég adatait, sorszámot és az érkezés pontos időpontját. A bejelentőlapot 1 

évig meg kell őrizni. 
 

/8/15 A nyilvántartást, valamint a bejelentő lapokat az adóbeszedésre kötelezett köteles a 

szálláshelyen tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. 
 

/9/ Az ellenőrzést végző személy köztisztviselő, akit a jegyző megbízólevéllel jogosít 

fel az ellenőrzésre. A megbízólevelét felmutató köztisztviselőt a szállásadó köteles 

az ellenőrzésre megállapított időszakban 8.00 – 18.00 óráig a szálláshelyre 

beengedni és az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

/1/ Ez a rendelet 1991. július 01. napjával lép hatályba 

/2/13      E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvvel nem ellentétes, azzal összhangban van. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Kihirdetve: 1991. június 19-én. 
2  Módosította: a 6/1992. (XII. 30.)önk. rend., hatályos: 1993. 01. 01-től 
3 Módosította a 6/1992. (XII. 30.)önk. rend., hatályos: 1993. 01. 01-től 
4  Módosította a 6/1992. (XII. 30.)önk.rend., hatályos: 1993. 01. 01-től 
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5  Módosította a 6/1992. (XII. 30.)önkr. rend., hatályos: 1993. 01. 01-től, módosította: a 

7/2007. VI. 28.)önk.rend. hatályos: 2007. június 28-tól 
6 7/2007. VI. 28.)önk.rend. hatályos: 2007. június 28-tól 
7Módosította a 6/1992. (XII. 30.)önk. rend., hatályos: 1993. 01. 01-től, mód.: 16/1995. (XII. 

8.) hatályos: 1996. 01. 01-től 
8 Módosította: a 19/1997. (XII.19.)önk. rend., hatályos: 1998. 01. 01-től, módosította: a 

16/2003. (IX. 25.) önk. rend. hatályos: 2004. 01. 01-től.,  módosította: a 25/2004. (XII. 14.) 

önk.rend. hatályos: 2005. 01. 01-től, módosította: a 25/2005. (XII. 20.) önk. rend., hatályos: 

2006. 01-01-től. Módosította a 13/2013.(XI.28.)önk. rendelet, 2014.01-01-től kell alkalmazni. 
9  Módosította: a 7/2007. VI. 28.)önk.rend. hatályos: 2007. június 28-tól 
10  Módosította: a 11/2012. (III. 29.) önk.rend. hatályos: 2012. január 1-től 
11 Módosította: a 23/2011. (IX. 8.) önk. rend., hatályos: 2011. 09. 15-én. 
12 Módosította: a 11/2012. (III. 29.) önk.rend., hatályos: 2012. január 1-től 
13 Kiegészítette az Európai Parlament és a Tanács - belső piaci szolgáltatásokról szóló - 2006/123 

EK irányelve által érintett, egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról szóló 24/2009. 

(X. 29.)önkormányzati  rendelet, hatályba lép 2009. november 1-jén. 
14 Kiegészítette a 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. január 1-től 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2017. 11. 24. 


