
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő – testületének  1/2021. (I.22.) 

önkormányzati rendelete az  idegenforgalmi adóról  

 

 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (továbbiakban: Htv.) . 1. § (1) bekezdésében, és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban   meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

I. fejezet 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adóigazgatási rendtartásról szóló 

törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

2. Értelmező rendelkezések:  

 

2. § 

 E rendelet alkalmazásában 

 

     

1. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan 

informatikai program, amely a vendégnyilvántartás vezetésére és a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. Ezen túl az 

idegenforgalmi adóbevallás, vagy nyilatkozat elkészítéséhez tartalmazza a vendég és az 

adóbeszedő azonosításához, az idegenforgalmi adóalap, a Htv. 30. §-ában biztosított 

adómentességek, az idegenforgalmi adó alapja és összege megállapításához szükséges 

adatokat.  

 

II. fejezet 

 

3. Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

3. § 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki – a Htv. szabályai szerint - nem  állandó  

lakosként Mátraszentimre közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát  eltölt. 

 

4. Az adó alapja és mértéke 

 

4. § 

 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.  



 

III. fejezet 

 

5. Nyilvántartás vezetési kötelezettség  

 

5. § 

 

(1)  A szálláshely- szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) számára adatok 

továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség 

(Htv. 31.§) megállapítására alkalmas legyen.  

 

(2)  Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31.§-ában tételesen felsorolt 

adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell,  ennek hiányában az idegenforgalmi 

adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.  

 

(3)    A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón 

rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy 

az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, 

továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen. 

 

(4) Az NTAK regisztrációra nem kötelezett szálláshely-szolgáltatók kötelesek a (2)-(3) 

bekezdés szerint eljárni. 

 

 

 

IV. fejezet 

 

6. Hatályba léptető, záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-   

testületének az idegenforgalmi adóról szóló 14/2010. (XI.30.)  önkormányzati rendelete. 

  

 

Mátraszentimre, 2021. január 21.   

 

 

 

           Előházi Péter               dr. Behan Anett Éva 

           Polgármester         Helyettes jegyző 

 

 

 


