
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 34/2009. (XII.23.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E   
 

az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL 

 

 

Bevezető rész 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata a helyi adókról szóló többszörösen módosított 

1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b./ pontjában, 

valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

 Általános rendelkezések 

 

1.§ Jelen rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzatának közigazgatási 

területére terjed ki. 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

2.§ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

Adómentesség 

 

3.§ A 2. § szerinti adókötelezettség alól mentes a Htv. 31.§-ban meghatározott 

magánszemély. 

 

Az adó alapja 

 

4.§ Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

Az adó mértéke 

 

5.§ 1Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 - Ft. 

 

Az adó bevallása és megfizetése 

 

6.§ Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot 

követő hó 15-éig kell bevallást tennie. 

 

7.§ (1) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést 

követő hó 15-ig kell a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

11734107-15350071-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 

számlájára megfizetnie. 

 

                                                           
1 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2014. január 1-től. 



(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre 

kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

8.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról az adó 

alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének utólagos megállapítására 

alkalmas nyilvántartás vezetésére kötelezett, melyhez ellenőrizhető módon meg 

kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is. 

 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 a szálláshelyet igénybe vevő személy adatait (nevét, születési idejét, 

lakcímét), 

 megérkezésének és távozásának idejét, 

 a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, 

 az adómentesség jogcímének pontos megjelölését, 

 a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 

 

(3) Amennyiben az adó beszedését az adó beszedésére kötelezett elmulasztja vagy 

átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell a nyilvántartásban. 

 

(4) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre jogosító 

tartózkodás jogcímét igazolnia kell, ennek hiányában az adót minden esetben meg 

kell fizetnie. 

 

 Záró rendelkezés  

 

9.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 

többszörösen módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény, valamint a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és 

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és 

elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet rendelkezései az irányadók 

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi 

adóról szóló 56/2004. (XII.16.) számú ÖK. rendelet. 

 

(3) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 

 

 

  Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 



 

 


