
 
 
 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

Az idegenforgalmi adó bevezetéséről 
 
 
A többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

AÓKÖTELEZETTSÉG 
 

(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt 
a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 

egy vendégéjszakát eltölt. 
b) Aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas 

épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. 
 

(2) §. 
 

ADÓMENTESSÉG 
 

(1) Az 1. §. (1) bekezdés a) pontja szerint adókötelezettség alól mentes 
a) a 18 életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély 
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális 

intézményben ellátott magánszemély 
c) a közép- és felsőoktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony 

alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, 
szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a település székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező vállalkozó esetén a vállalkozási tevékenység vagy ezen 
vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az 
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magán személy, továbbá 

d) aki az önkormányzat illetékességi területén üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá 
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos bérlő 
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati 
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának 
időtartamára annak hozzátartozója. 

 
(2) Az 1. §. (1) bekezdés b) pontja szerint adókötelezettség alól mentesek azon üdülő 

tulajdonosok, akik az üdülőik után építményadót fizetnek. 
 

1. §. 
 

AZ ADÓ ALAPJA 
 

(1) Az 1. §. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 



a) a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 
b) a megkezdett vendégéjszakára eső 

- szállásdíj, ennek hiányában 
- a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő 

ellenérték – pl. üzemeltetési költség. 
 

(2) Az 1. §. (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség az építmény hasznos 
alapterülete. 

 
2. §. 
 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 
 

(1) A 3. §. (1) bekezdés a) pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft. 
(2) A 3. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az adóalap 2 %-a. 

 
3. §. 
 

AZ ADÓ BESZEDÉSE 
 

(1) Az 1. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a fizetendő adót: 
a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a 

szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető 
b) Szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt 

fenntartó szerv 
c) Fizető vendéglátás szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a 

szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó illetőleg a közvetítésre jogosult szerv 
d) Az a)-c) pont alá nem tartozó bármilyen ingatlan, üdülés céljára történő 

bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől 
(használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan 
tulajdonosa vagy ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 

 
(3) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett 

akkor is tartozik befizetni, ha annak a beszedését elmulasztotta. 
 

4. §. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 01-től kell 
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. 
 
 
TÍMÁR LÁSZLÓ sk.      KOVÁCS GYÖRGYNÉ sk. 
Polgármester       Jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
 


