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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  

64/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adóról 

/Egységes szerkezetben az 51/2015. (XI.27.), a 18/2017. (V.29.) és a 46/2017. (XII.22.) 
rendelettel/ 

 
 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) és (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be. 

2. § *2 
 
3. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 
4.  § Mentes a 3. § szerinti adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában felsoroltak köre.  

 
5. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.  
       (2) *1 Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.- Ft.  
 
6. § Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek körére és módjára a Htv. 34. § -át kell 
alkalmazni.  
 
7. § Az adó beszedésére kötelezett köteles az adót a beszedést követő hó 15. napjáig az 
Önkormányzat 11784009-15514004-03090000 számú számlájára befizetni. 

 
8. § Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig 
adóbevallást kell benyújtani Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalához. 
 
9. § Az adó beszedésére kötelezett a Htv. 34. § foglalt valamennyi szállásadás esetén 
nyilvántartást vezet az adóalanyok által eltöltött adóköteles, illetve adómentes 
vendégéjszakákról. E nyilvántartásnak – vendégnyilvántartás – sorrendben tartalmaznia kell 
fejlécében az adóbeszedésre kötelezett nevét, lakcímét, adóazonosító számát, szálláshely 
címét, továbbá az adóalany (vendég) nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
személyi igazolványának, útlevelének vagy egyéb, személyazonosságát igazoló okmányának 
nevét és számát, érkezésének és távozásának idejét, beszedett idegenforgalmi adó összegét, 
adómentességének Htv. 31. § szerinti jogalapját és adómentességi nyilatkozatának sorszámát, 
az adóalany vagy törvényes képviselőjének aláírását.  
 
*1: Módosította az 51/2015. (XI.27.) rendelet 1.§-a  
*2  Hatályon kívül helyezte a 18/2017. (V.29.) rendelet 1. §-a 
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(2) Az adómentesség igénybe vételéhez szükséges, hogy a rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt adómentességi nyilatkozatot érkezéskor az adóalany kitöltse és aláírja.  
A Htv. 31. § (1) a) pontjában rögzített, életkorhoz kapcsolódó adómentesség igazolásához 
elegendő a vendégnyilvántartás aláírása. 
 
(3) Adóellenőrzéskor az adó beszedésére kötelezett köteles az adóellenőrök 
rendelkezésére bocsátani a vendégnyilvántartást, adómentességi nyilatkozatokat, egyéb 
jogszabály alapján vezetett vendégkönyvet és minden olyan egyéb iratot, amelyek az eltöltött 
vendégéjszakákat vagy azok adómentességét igazolják. 
 
10. §*1 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
  dr. Papcsák Ferenc       dr. Papp Csilla  
     polgármester          jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1: Módosította a 46/2017. (XII.22.) rendelet 3.§-a  
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1. melléklet a 64/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez*1 

 
ADÓMENTESSÉGI   NYILATKOZAT 

 
1. Adóalany (vendég) neve: ___________________________________________________ 
 
Születési helye, ideje: _________________________________________________________ 
 
Anyja neve: _________________________________________________________________ 
 
Lakcíme: ___________________________________________________________________ 
 
2. Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma: __________ db 
 
3. Adómentesség jogcíme: 
a)  18. év alatti életkorú magánszemély. 
b)      Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg. 
c)  Közép-és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban 
            álló, szakképzésben részt vevő magánszemély. 
d)  Szolgálati kötelezettséget teljesítő magánszemély, illetve hozzátartozója.   
e)   Hatóság vagy bíróság intézkedése: _________________________________________ 
f)  A településen székhellyel, telephellyel (fiókteleppel) rendelkező vállalkozó vagy 

munkavállalója munkavégzése. 
g)  Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója 

munkavégzése. 
h)  A településen üdülőtulajdonnal, -bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá (a 

használati jogosultság időtartamára) a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek 
hozzátartozója. 

i) Az egyházi jogi személy tulajdonában levő építményben, telken vendégéjszakát  
- kizárólag hitéleti tevékenységhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi       
személy. 

j)  A településen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező, vendégéjszakát eltöltő 
magánszemély. 

Az ellátást/szolgáltatást nyújtó intézmény megnevezése (b,c): _________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
A vállalkozó neve, adószáma (f,g):_______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
FONTOS, hogy ideiglenes iparűzési tevékenységnek az minősül, ha az önkormányzat illetékességi területén 
székhellyel/telephellyel nem rendelkező vállalkozó folytat tevékenységet, melynek időtartama az adóéven belül 
a 30 napot meghaladja (folyamatosan vagy megszakításokkal), de 181 napot nem éri el. Tehát ebből a célból az 
első harminc nap NEM TARTOZIK az adómentesség kategóriájába! 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentességem a fenti jogcímen fennáll, az általam 
közölt információk a valóságnak megfelelnek. 
 
Budapest, 20  __________ hó ______ nap   ______________________ 
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*1  Módosította a 18/2017. (V.29.) rendelet 2. §-a 

 
 


