
Idegenfogalmi adó 
 
Az idegenforgalmi adókötelezettség szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az 
idegenforgalmi adóról szóló 54/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza. 
 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 2015. december 31-ig 200.- Ft, 2016. január 1-től 350.- Ft. 
 
A fizetendő adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg és mint adóbeszedésre kötelezett 
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 
szedi be. 
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha 
annak beszedését elmulasztotta. 
 
Az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak 
bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az 
adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon 
belül akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem 
terheli. 
 
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi idegenforgalmi adóról a 
tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie és az adóbeszedéssel megfizetett 
idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie. A 
beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az 
adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban történő befizetésekor a Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát 
veszi alapul. 
 
A bevallási kötelezettség teljesítéséhez lehetőség van a bevallás elektronikus beküldésére. Az 
űrlapot http://info.szolnok.hu/alap.php?inc=dsp_news&mid=3&nid=7175 itt találja. 
 
2017. január 1-től mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól: 
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy 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 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 

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, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója; 

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag 
az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő 
egyházi személy; 

f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 
hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a 
szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy 
rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, 
feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább 
egybefüggő 30 nap. 

 
 
Az adóbeszedésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalmából és a 
csatolt (másolati) iratok adattartalmából kiderül az adóköteles, illetőleg az adómentes vendégek 
köre és az adómentesség pontos jogcíme. 


