
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

 

49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

az idegenforgalmi adóról  

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

illetékességi területén bevezeti az idegenforgalmi adót.  

 

 

2. § 

 

(1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft. 

 

 

3. § 

 

(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti alanyi mentességeken 

túl további adókötelezettség alóli mentesség illeti meg a 70. életévét betöltött magánszemélyt. 

 

(2) Az adóalanynak a mentességre jogosultság tényét az 1. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével 

és a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy körülményt alátámasztó okirattal kell igazolnia a 

beszedésre kötelezett felé.  

 

(3) Az adóalanynak meg kell fizetnie az adót, amennyiben a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy 

körülményt a (2) bekezdés szerint nem tudja igazolni. 

 

 

4. § 

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról és a mentességre jogosultakról 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartást a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell vezetni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás részét képezi az adóalanyok 1. melléklet szerinti 

nyilatkozata és a mentességet igazoló okiratok másolata. 

 

(3) Az 1. melléklet szerinti nyilatkozatok, valamint a mentességet igazoló okiratok másolatait az 

adóbeszedésre kötelezettnek a bevallással egyidejűleg be kell nyújtania az önkormányzati 

adóhatóság részére. 

 

 

 

 



 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

(3) Az önkormányzati adóbevallások benyújtására és az adó megfizetésére vonatkozó eljárási 

szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

(4) Hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az 

idegenforgalmi adóról szóló 47/2010. (XII.14.). önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

 Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor  

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet 2015. november 30-án kihirdettem. 

 

 

 

 

  Dr. Bóka Viktor 

  jegyző 



 

1. melléklet a 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentesség jogcíméről 

Magánszemély vendég neve:   Személyi igazolvány száma:  

Születési helye:   Születési ideje:  

Állandó lakcíme:     

Érkezés időpontja:   Távozás időpontja:  

Adóköteles napok száma:   Adómentes napok száma:  

  

 
Adómentesség jogcíme: 

  

  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvényben (a továbbiakban: Htv.) 

meghatározott mentességek*: 

Htv. 31. § a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 1 

  Htv. 31. § b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; 2 

  Htv. 31. § c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgató jogviszony alapján mentes magánszemély; 3 

  Htv. 31. § c) hatósági vagy bírósági intézkedés folytán mentes magánszemély; 4 

  Htv. 31. § c) szakképzés keretében, szolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák alapján  mentes magánszemély; 5 

  

Htv. 31. § c) 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**; 
6 

 

Htv. 31. § d) aki Székesfehérvár 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. 8:1. § 2. pontja]. 

7 

 

Htv. 31. § e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 

tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. 
8 

Az önkormányzati adórendeletben 

meghatározott mentességek*: 
70. életévét betöltött magánszemély 9 

*Kérjük a megfelelő rubrikát karikázza be!   

** Vállalkozói tevékenységet végző (vállalkozás) megnevezése, címe:   

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt idegenforgalmi adómentességem a fenti megjelölt jogcímen fennállt. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az 

adóbeszedésre kötelezett, valamint az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettségemmel kapcsolatosan e nyilatkozatban szereplő személyes és különleges adataimat kezelje. 

    

Székesfehérvár, ……….… év ………….. hó …………. nap. 

 Aláírás  

  ………………………………………..   



 

 

 

2. melléklet a 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Az idegenforgalmi adó nyilvántartása 

Magánszemély vendég neve:   Személyi igazolvány száma:  

Születési helye:   Születési ideje:  

Állandó lakcíme:     

Érkezés időpontja:   Távozás időpontja:  

Adóköteles napok száma:    

     

Szálláshely megnevezése: 

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam: 

    

Székesfehérvár, ……….… év ………….. hó …………. nap. 

  Aláírás   

  ………………………………………..   

 



 

 


