
 Bejelentkezés idegenforgalmi adó alá 

  
Ki veheti igénybe? 
Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt (tartózkodás utáni). 

  

Mentesül az 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 hozzátartozója. 

  
A fizetendő adót: 

-          kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a 
szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető, 

-          a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt 
fenntartó szerv, 

-          a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi 
díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv, 

-          az előbbiekhez nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára 
történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől 
(használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan 
tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 

  



Eljárás tárgya: 
Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek a tevékenység megkezdését követő 15 
napon belül be kell jelentkeznie az önkormányzati adóhatóságnál.  
  

Szükséges dokumentumok:  

-          adóbejelentkezési nyomtatvány 

  

Irányadó jogszabályok:  

-         1990. évi C. törvény a helyi adókról, 

-         2003. XCII. törvény az adózás rendjéről 

  

Ügyintézési határidő: 30 nap 

  

Ügyintézés helye: 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5. 

  52/588-400 
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