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Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 

Az idegenforgalmi adóról 

Egységes szerkezetben* 

 

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 44/A §. (1) bekezdés d.) pontjában, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva idegenforgalmi célú fejlesztések pénzügyi alapjának megteremtése 

érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 

                                                         Az adókötelezettség 

1. § 

(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt 

aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy   

vendégéjszakát eltölt. 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett adóbevallásában az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról 

a tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást készít. 

(3) Az adóbeszedésre kötelezett, az adóköteles bevételszerző tevékenységet, annak 

keletkezésétől számított 15 napon belül a település önkormányzat jegyzőjének 

(önkormányzati adóhatóság) köteles írásban bejelenteni.  

(4)   A 2.  §  alapján fizetendő adót   

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 

szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján  (a 

továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 

(5)    Az (4) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésére kötelezett akkor is 

tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.   

 

2.§. 

 

Az adó alapja, mértéke  
 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.  

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300,-Ft/fő.  

 

3.§. 

 

Az adómentesség 

 

Az helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a szerint. 

 

 

 

Módosította: 16/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet  
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4.§ 

 

Nyilvántartás * 

 

(1) Az adóbeszedésére kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet, annak keletkezésétől 

számított 15 napon belül a települési önkormányzat jegyzőjének (önkormányzati adóhatóság) 

köteles írásban bejelenteni. 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyen jól látható helyen kihelyezett tájékoztató táblán 

tájékoztatja  az adózót az idegenforgalmi adó összegéről. Az adó megfizetéséről bizonylatot  

(nyugta, számla) ad..  

(3) Az adót az adóbeszedésére kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az 

önkormányzati adóhatósághoz befizetnie. 

(4) Az adó beszedésére kötelezett   az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség 

jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.   

(5) Az egyéb szálláshely szolgáltató ( korábban: magánszálláshely adó) a jegyző által hitelesített 

vendégnyilvántartó könyv vezetésére kötelezett.   

(6) A jegyző által hitelesített  vendégnyilvántartó könyvnek vagy az azzal egyenértékű  

nyilvántartásnak   /továbbiakban: nyilvántartás/  tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő 

személy nevét, lakcímét, megérkezésének és távozásának napját, a szálláshelyen eltöltött 

vendégéjszakák  számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímének  pontos 

megjelölését, a vendég aláírását, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 

(7) A nyilvántartásba a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével egyidejűleg, de legkésőbb 

az érkezést követő 2 órán belül fel kell tüntetni. 

(8) A nyilvántartásba minden vendég nevét  be kell írni, egy rovatba csak egy név szerepelhet.  

(9) A vendégkönyvet a szálláshely-szolgáltató köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet 

követő év január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni.  

(10) A vendégkönyvet, a regisztrációs-/bejelentőlapokat, egyéb analitikus nyilvántartást az adó 

beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított  

személynek bemutatni.  

(11) Az ellenőrzést végző közfeladatot ellátó személynek minősül, akit az önkormányzati 

adóhatóság ellenőrzésre feljogosító  megbízólevéllel lát el. A megbízólevelet felmutató - külön 

jogszabályban meghatározott ellenőrzési cselekmények végzésére jogosult  személyt a 

szálláshely-szolgáltató köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban minden nap 8.00-20.00 

óráig  a szálláshelyre beengedni, az  ellenőrzési tevékenységet elősegíteni.  

(12) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető  módon igazolni 

kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a 

munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek 

hiányában az adót meg kell fizetni. 

(13) Az adóbeszedésére kötelezett az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot 

követő hó 15-ig bevallást készít. A bevallási kötelezettségnek  vendégforgalom hiányában is 

eleget kell tenni  (nullás bevallás). 

 

 

Módosította: 16/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet  
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5.§. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Ezen rendelet alkalmazásában: 

a.) Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén; 

b.) Vendégéjszaka: vendégenként eltöltött – éjszakát is magába foglaló, vagy így számolt – 

legfeljebb 24 óra; 

c.) Hozzátartozó: házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt 

gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, testvér, testvér házastársa (Ptk. 

685.§ b.) pontja); 

d.) Adóév: az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik; 

 

6. §. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos helyi adókról és az 

adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az 

önkormányzat SZMSZ-ben szabályozottak szerint.  

 

(3)   A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 5/2006 

(XI.16.) rendelete. 

 

 

Pálosvörösmart, 2006. december 10. 

 

 

                               Dobróka László sk.                                Szántai Ferencné sk. 

                                     Polgármester                                              Jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

 

A 16/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelettel módosított rendelet egységes szerkezetbe 

foglaltan kihirdetve. 

 

Pálosvörösmart, 2011. december 28. 

 

                                                                                                      dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                      címzetes főjegyző 

                                                                                                      helyettesítő jegyző 
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1. számú melléklet  
„R”4.§ (3) bekezdéséhez  

Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi  adómentességről  
 
 

Vendég neve:   

Születési hely, idő:  

Állandó lakcíme:  
 

Szem.ig., útlevél száma:  

Érkezés-távozás napjai:  

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma:  

Adómentesség jogcíme:  18. év alatti életkor 
miatt  

A  

70. év feletti életkor miatt  B  

Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt  C  

Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói 
jogviszony alapján  

D  

Szakképzés miatt  E  

Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt  F  

Hatósági, bírósági intézkedés folytán  G  

Pálosvörösmarton székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy 
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
Vállalkozás neve: _____________________________________  
székhelyének címe: _____________________________________  
adószáma: _____________________________________  

H  

Pálosvörösmarton ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
Vállalkozás neve: _____________________________________  
székhelyének címe: _____________________________________  
adószáma: _____________________________________ 

I  

Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél (A-I) x-szel szíveskedjék jelölni. 
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.  
 
Pálosvörösmart, 2007. _______ hó ___ nap.  

 
 

__________________________________  
Vendég aláírása  
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