
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

az 50/2004.(XII.16.), 4/2007.(I.24.), 20/2013.(XI.27.), 15/2014.(XI.28.), 16/2015.(VI.24.) 
és a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított 

29/2004.(VII.16.) 
r e n d e l e t e 

 
az idegenforgalmi adóról 
(egységes szerkezetben) 

  
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-

sének a) és h) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben, valamint a 
helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
1. §1 
 
 
 

Az adó alapja 
2. §2 

 
 
 

Az adó mértéke 
3. §. 

 
(1)  Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 200,- Ft 
 
 

Az adómentesség 
4.§.34 

 
 

Az adó beszedésére kötelezett 
5.§.56 

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. augusztus 1-

től. 
2 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. augusztus 1-

től. 
3 A 4. § a)-b) pontját a 4/2007. (I.24.) önkormányzati rendelet módosította 2007. január 1-i hatállyal.  
4 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. augusztus 1-

től. 
5 A rendelet 5.§ (1) bekezdésének d.) pontját az 50/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2005. január  

1-i hatállyal módosította.   
6 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. augusztus 1-

től. 
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Az adózással kapcsolatos nyilvántartások 
6.§. 

 
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adóalapjának és összegének 

megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad. A szál-
láshelyeken nyilvántartás céljára vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus 
nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet 
igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének vagy személyi iga-
zolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött 
vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, 
valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét. ( 1. sz. melléklet.)  

 
(2) Az adómentességre jogosító tartózkodásról a 2. számú mellékletnek megfelelő nyi-

latkozatot kell beszereznie a szállásadónak, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.  
 
(3)   Az 1. számú melléklet szerinti nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállás-

adó a magánszemélytől átvállalja az adó megfizetését. 
 
 

Értelmező rendelkezés 
7.§7 

 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
(1)8 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló, többször módo-

sított 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
(2) Ez a rendelet 2004.január 01. napjával lép hatályba. Egyidejűleg az idegenforgalmi  

adóról szóló a 31/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Kelt: Kunhegyesen, 2004. július 15. napján 
 
Kontra József       Rentzné dr.Bezdán Edit 
polgármester       jegyző 
 
ZÁRADÉK: 

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV.09.) rendelete 
24.§. (1)-(2) bekezdése alapján 2004. július 16-án. 
 
        Rentzné dr. Bezdán Edit 
        jegyző 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. augusztus 1-

től. 
8 Hatályon kívül helyezte a „2003. évi XCII.” szövegrészt a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 

Hatálytalan: 2018. április 1-től. 
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1. sz. melléklet9 

Nyilvántartás az idegenforgalmi adó beszedéséről 

A vendég neve:  ___________________________________________________________  

Állandó lakóhely címe:  _____________________________________________________  

Születési helye:  ___________________________________________________________  

Születési idő:     ____________ év _________________________ hó _______ nap 

Személyi igazolvány / útlevél száma:  __________________________________________  

Érkezés napja:        év             hó nap 

Távozás napja:       év             hó  nap 

Vendégéjszakák száma:   

Az adó összege:       .  Ft 

Adómentes tartózkodás jogcíme: ______________________________________________  

Kelt:  ____________________________  

  ______________________________  
 magánszemély aláírása 

                                                 
9 A rendelet mellékletének szövegét a 16/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. augusztus 1-től 
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2. sz. melléklet10 
Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli mentesség igénybevételéhez 

Név:  _________________________________________________________________  

Személyi igazolvány / útlevél száma:  _______________________________________  

Állandó lakóhely címe:  __________________________________________________   

Születési helye:  ________________________________________________________  

Születési idő:     ____________ év _________________________ hó _______ nap 

Érkezés napja:                         év                hó               nap 

Távozás napja:                        év                 hó              nap 

Adómentes vendégéjszakák száma:   

Adómentes tartózkodás jogcíme: 

� 18. év alatti életkorú 

� Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott 

� Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban 

álló, szakképzésben részt vevő  

� Szolgálati kötelezettséget teljesítő 

� Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó 

� A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója 

munkavégzése 

� Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója mun-

kavégzése 

� A településen üdülőtulajdonnal, -bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a lakás-

szövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója 

� Az egyház tulajdonában lévő építményben, telken az egyházi személy 

� A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező 

Vállalkozói igazolvány, illetve kiküldetési rendelvény száma:   

Kelt:  ____________________________  

  ______________________________  
 magánszemély aláírása 

                                                 
10 A rendelet mellékletének szövegét a 16/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatá-

lyos: 2015. augusztus 1-től 

 


