
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/2000. (XI.07.) REN DELETE 
 

Az idegenforgalmi adóról. 
(A 13/2002. ., 15/2003., az 1/2006. évi és a 18/2010 (XII. 22.)  rendelettel egységes 

szerkezetben.) 
 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek 
javítása, az idegenforgalom fejlesztése érdekében idegenforgalmi adó bevezetését rendeli el. 
 

I.  FEJEZET 
 

Általános rendelkezése 
 
1. §. 

 
A rendelet hatálya Bükkszék község közigazgatási területére terjed ki.  
 

2. §. 
 
Az adó alanya az a magánszemély, aki a 3 §-ban meghatározott feltételeknek megfelel. 
 

II.  FEJEZET 
Az adókötelezettség szabályai 

 
3. §. 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: 

a) aki az önkormányzat illetékességi területén nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, 
vagy tartózkodási hellyel és az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt, 

 
III.  FEJEZET 

Az adó alapja, mértéke 
 

4. §. 
Az adó alapja: 

- a 3. § a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a vendégéjszakák száma, 
 
 

5. §. 
 
Az adó mértéke: 

- a 3. § a) pontja szerinti adókötelezettség esetén személyenként és 
vendégéjszakánként 250 Ft, 

 
IV.  FEJEZET 

Adómentesség, méltányosság 
 

6. §. 



 
(1) Mentes a helyi idegenforgalmi adó alól az a magánszemély, aki 

részére a helyi adókról szóló 1990. C. tv. adómentességet biztosít. 
 

V. FEJEZET 
 

Az adó beszedésre kötelezettek 
 

7. §. 
 

(1) A 3. § a) pontja szerinti adókötelezettség esetén fizetendő 
idegenforgalmi adót: 

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

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

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

- a fenti pontok alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, 
ingyenes használatra adása esetén a helyiség bérbevevőjétől (használójától) az 
egész bérleti, használati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a 
helyiséggel rendelkezni jogosult 
szedi be.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre 
kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

 
VI.  FEJEZET 

Az adó befizetése, bevallás szabályai 
 

8. §. 
 

(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adót a beszedést 
követő hónap 15-ig kell az adóhatóság számlájára befizetnie. 

 
9. §. 

 
(1) Az adó beszedésére kötelezett adóalany az általa beszedett idegenforgalmi adóról a 

tárgyhónapot követő hónap 15-ig köteles bevallást adni.  
 

10. §. 
 

(1) Az idegenforgalmi adó beszedésére e rendelet alapján kötelezettek kötelesek 
vendégkönyvet vezetni.  

(2) A nyilvántartások vezetését az adóhatóság ellenőrzi. 
 

VII.  FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
11. §.  



 
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., 

valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 2011. január 1.-én lép hatályba.  
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Bükkszék Község Önkormányzata 1998. évi 

3. rendelete, 1998. évi 7. rendeletekkel módosított 1992. évi 2. rendelete hatályát 
veszti.. 

 
B ü k k s z é k,  2011. január 12. 
 
 
                        Zagyva Ferencné                   Tarjányi Lászlóné  
                           Polgármester                                körjegyző 

 
 

 


