
 
 

* 24/2012.(XI.30.), 2/2013. (II.12.), 9/2013. (XII.13.)  önkormányzati rendelettel módosítva  
 

Mátraszentimre Önkormányzat Ké  pviselő-testületének  
14/2010. (XI.30) önkormányzati rendelete 

 az idegenforgalmi adóról * 
 

 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)  
pontjában, Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § (1) 
bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

Adókötelezettség 
1. § 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  

 
Az adó alanya 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában adóalany az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén – Mátraszentimre településen – legalább egy 
vendégéjszakát eltölt.  
 

Az adó beszedésére kötelezett 
3.§  

(1)   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. 

 
 (2)    Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésére kötelezett 
akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.   
 

Adómentesség 
4.  § 

 
Az adókötelezettség alól mentes:  
a) a 18. életévét be nem töltött  magánszemély 
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 
magánszemély   
c)közép- és felsőfokú 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 
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munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély, továbbá   

d)73 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) az egyházi jogi személy  tulajdonában lévő építményben telken vendégéjszakát – 
kizárólag az egyházi jogi személy  hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel  céljából – 
eltöltő egyházi személy. 

 
Az adó alapja 

5.  § 
 
A megkezdett vendégéjszakák száma.    
 

Az adó mértéke 
6.  § 

 
Személyenként és vendégéjszakánként: 350 Ft 
 

 
Az adó beszedésére kötelezett kötelezettségei, nyilvántartások vezetése 

                                                                    7.  § 
 
(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) Az  (5) bekezdésbe nem sorolható adó beszedésére kötelezett  szálláshely (szálláshely-
szolgáltató, nem üzleti célú üdülőt /NÜCÜ/ üzemeltető,) vendégkönyv, vagy azzal 
egyenértékű nyilvántartás vezetésére  köteles.  
 (7) 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. 
(8) A nyilvántartásba a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével egyidejűleg, de 
legkésőbb az érkezést követő 2 órán belül fel kell tüntetni. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12960.612424#foot73
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(9) A nyilvántartásba minden vendég nevét  be kell írni, egy rovatba csak egy név szerepelhet.  
(10) A szállodai informatikai rendszert használó szálláshely-szolgáltatóknak  a számítógépen 
feldolgozott adatokat a bevallással egyidejűleg kinyomtatott és a szálláshely-szolgáltató által 
kijelölt alkalmazott aláírásával hitelesített  formában, - havonkénti bontásban - kell az adózás 
rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni. 
(11) A vendégkönyvet, illetve a számítógépes nyilvántartás esetén a kinyomtatott éves,  vagy 
havi  összesítő listát a szálláshely-szolgáltató köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet 
követő év január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni.  
(12) A vendégkönyvet, a regisztrációs-/bejelentőlapokat, egyéb analitikus nyilvántartást, ill. 
kinyomtatott listát  az adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az 
ellenőrzésre feljogosított  személynek bemutatni.  
(13) 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.  
(14) 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. 
(15) 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). 
 
 

A befizetések elszámolása 
8. § 

 
(1) A 100 Ft-nál nem nagyobb összegű hátralékot vagy túlfizetést, ha az adótartozás bármely 
ok miatt nem folytatódik – adókivetés az év folyamán már nem volt, az adózó más helyiségbe 
költözött, stb. – ellenkező előjelű változás könyvelésével kell megszüntetni. 

(2) Az önkormányzati adóhatóság készpénzfizetést – a Htv. 42. § (5)-(7) bekezdéseiben 
foglalt kivételektől eltekintve – nem fogadhat el. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság törölheti az 1000 Ft-ot meg nem haladó adótartozást, ha a 
tartozás nyilvántartása, a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással 
arányban nem álló költségeket eredményezni. Az így törölt tételekről az önkormányzati 
adóhatóság külön nyilvántartást vezet.  

Záró rendelkezések 
9.  § 

 
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 
8/1991.(XI.21.) önkormányzati rendelete. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
(továbbiakban: Art.) , és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései az irányadók. Az 
önkormányzati adóhatóság eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv-ben foglaltakat annyiban alkalmazza, 
amennyiben arra az Art. felhatalmazza.  
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Mátraszentimre, 2010. november 29.  
         
                            Stuller András                                                dr. Bekecs Andrea 
                             polgármester                                                   címzetes főjegyző                      
 
 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve 2010. november 30-án  az SzMSz-ben előírt módon.     
   
                              dr. Bekecs Andrea  
                    címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
A 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet  kihirdetve   az 
SzMSz-ben előírt módon.        
 
Mátraszentimre, 2011. december  29. 
 
                            dr. Bekecs Andrea  
                    címzetes főjegyző 

 
Záradék: 
 
A 24/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet  kihirdetve   az 
SzMSz-ben előírt módon.        
 
 
Mátraszentimre, 2012. november 30. 
 
                            dr. Bekecs Andrea  
                   címzetes főjegyző 

 
Záradék: 
 
A 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet  kihirdetve   az 
SzMSz-ben előírt módon.        
 
 
Mátraszentimre, 2013.  február 12.  
 
                            dr. Kovács Krisztina 
                   megbízott jegyző 

 
Záradék: 
 
A 9/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet  kihirdetve   
az SzMSz-ben előírt módon.        
 
Mátraszentimre, 2013. december 13. 
 
                            Dr. Dányi Katalin 
                              aljegyző 
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