
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2009. (III. 11.) rendelete  

 
az idegenforgalmi adóról 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. tv. (a továbbiakban: Htv. 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a 6. §-ban foglaltak figyelembe vételével – illetékességi 
területén az idegenforgalmi adóról a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város közigazgatási területére. 
 

2. § 
Az adó alanya, adókötelezettség 

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

3. § 
Az adó alapja és mértéke 

 
(1.) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2.) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 389,- 

Ft/fı. 
 

4. § 
Az adómentesség 

 
Mentes az adófizetési kötelezettség alól: 
a.) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; 
b.) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély; 
c.) a közép- és felsıfokú 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 rendelkezı vagy a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet 
végzı vállalkozó esetén vállalkozói tevékenység vagy ezen vállalkozó 
munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá 

d.) aki az önkormányzat illetékességi területén lévı üdülı tulajdonosa vagy bérlıje, 
továbbá a használati jogosultság idıtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában 
álló üdülı használati jogával rendelkezı lakásszövetkezeti tag, illetıleg a 
tulajdonos, a bérlı hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában 
álló üdülı használati jogával rendelkezı lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának idıtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) pontja) Htv. 
31. §. 

 



5. § 
Az adóbeszedési kötelezettség 

 
(1.) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg és szedi be a 

magánszemélytıl. 
(2.) Az adó beszedésre kötelezett: 

a.) a kereskedelmi szálláshelyeken, az üdülıtelepeken a szolgáltatásért 
esedékes összeggel együtt az üzemeltetı, 

b.) a szervezett üdültetésekre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával 
az üdülıt fenntartó szerv, 

c.) a fizetıvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a 
szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetıleg a közvetítésre jogosított 
szerv, 

d.) az a) - c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építési telek) üdülés 
céljára történı bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az 
ingatlan bérbevevıjétıl (használójától) az egész bérleti, használati idıre 
egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni 
jogosult szedi be. Htv. 34. § (1) bek. 

 
6. § 

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások 
 

(1.) Az adóbeszedésre kötelezett kereskedelmi szálláshely valamint 
fizetıvendéglátó szálláshely az általa beszedett adóról az adó alapjának, a 
mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas 
nyilvántartás vezetésére kötelezett. A havi adóanalitikához ellenırizhetı módon 
meg kell ıriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentı lapot is. 
A nyilvántartás – az eltöltött vendégéjszaka helyén – a vendégkönyv, vagy 
azzal egyenértékő analitikus nyilvántartás (a továbbiakban együtt: 
Nyilvántartás).  

(2.) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevı személy 
nevét, lakcímét, születésének helyét, idejét, állampolgárságát, útlevelének, vagy 
személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a 
szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre jogosító tartózkodás 
pontos megjelölését, a vendég aláírását, valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét. 

(3.) Az adómentesség igénybevételéhez az adóhatóság nyomtatványt rendszeresít (a 
továbbiakban: Nyilatkozat), melyet az adó beszedésére kötelezettnek kell az 
adóalany rendelkezésére bocsátani. Ennek hiányában az adót a (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével minden esetben meg kell fizetnie.  

(4.) Az adóalany a Nyilatkozat kiállításával igazolja a Htv. 31. §-ában 
meghatározott mentességre való jogosultságot, kivéve, ha a jogosult életkora a 
18. életévet nem éri el, vagy a 70. életévet meghaladja, és ennek ténye a 
nyilvántartásból egyértelmően megállapítható. 

(5.) Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolás 
felmentést ad a Nyilatkozat kitöltése alól. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 
vendég (alkalmazott) nevét, érkezés-távozás napjait, az adómentesség jogcímét, 
a munkáltató adatait. 

 
 



7. § 
Az adó bevallása és megfizetése 

 
(1.) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot 

követı hó 15. napjáig kell bevallást tennie és az adót az adóhatósághoz 
megfizetnie. 

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

(3.) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettség megszőnését követı 30 
napon belül bevallást (záró bevallást) kell adnia. 

(4.) A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkezı beszedésre kötelezett 
átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkezı beszedésre kötelezett 
átutalással vagy belföldi postautalvánnyal teljesítheti. 

 
8. § 

Értelmezı rendelkezés 
 

E rendelet alkalmazásában: 
Adóhatóság: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. Törvény 10. § (1) 
bekezdésében c) pontjában meghatározottak. 
 

9. § 
Záró rendelkezés 

 
(1.) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
(2.) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben többszörösen módosított, a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjérıl szóló 2003. évi 
XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
 
Budakeszi, 2009. március 3. 
 
 
 
 
 
 Tagai István  dr. Makai Katalin 
            polgármester     aljegyzı 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2009. március 11-én kihirdettem. 
 
 
Budakeszi, 2009. március 11. 
 
 
 
dr. Makai Katalin 
        aljegyzı 


