
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

AZ IDEGENFORGALMI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 
 

Hivatalunk jelenleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 

nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 7. számú mellékletében előírt 

bevallási nyomtatvány módozatát alkalmazza. 

 

Az idegenforgalmi adó megállapítását és megfizetését két fő jogszabály szabályozza Balatonfűzfő 

Város illetékességi területén: 

1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó része (30. § - 34. 

§) 

2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló többször 

módosított 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete. 

 

Az alábbiakban röviden ismertetjük a kitöltés menetét: 

 

I. Bevallott időszak:  
Év és hónap szerint kell megtenni a bevallást. Mindig az a hónap, amelyben a szálláshelyet ellenérték 

fejében vagy ingyenesen átengedték nem állandó lakos személy(ek)nek. Egy hónapról csak egy 

bevallást kell készíteni, több hónapot összevontan nem tudunk feldolgozni. 

 

A bevallást és a megállapított adó összegét a bevallás hónapját követő hónap 15. napjáig kell beküldeni 

és befizetni. A befizetést banki átutalással vagy Hivatalunk által rendszeresített készpénz-átutalási 

megbízás segítségével lehet teljesíteni. 

 

II. Az adó beszedésére kötelezett:  

 szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó 

 a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, 

ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján. 

 

A fenti felsorolás szerint fizetendő adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak 

beszedését elmulasztotta. 

 

Az 1. - 10. pontokban általános információkat kell megadni: a beszedésre kötelezett neve; születési 

ideje, helye; anyja születési családi és utóneve; adóazonosító jele (magányszemély esetében); adószáma 

(jogi és magánszemély vállalkozás esetében); statisztikai számjele (vállalkozás esetében); pénzintézeti 

számlaszám (nem kötelező) székhely, lakóhely címe; levelezési cím; elérhetőségek (telefonszám/fax, 

email-cím) 

Szálláshely címe: Amennyiben a lakóhely/székhely címe eltér a szálláshelyként szolgáló ingatlan 

címétől, akkor kell beírni. 

 

III. Az adóalap megállapítása: 

Az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

Az adó alapja: Balatonfűzfő illetékességi területén a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

1. sor: Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka: A bevallás időszakában Balatonfűzfő 

területén a beszedésre kötelezettnél eltöltött összes, tehát adóköteles és adómentes 

vendégéjszakák száma. Több személy esetén összesítve kell megadni. 

 

Adómentességek: A helyi adókról szóló törvény által garantált adómentességek a bevallás 2. – 12. 

soraiban érvényesíthetők. Több személy esetén összesítve kell megadni. 

 



Fontos tudni, hogy adómentesség érvényesítése esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon 

igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé 

csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség 

feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni. 

 

 

 

3. sor: A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. 

§ a) pont],  

4. sor: Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 

magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § b) pont] 

5. sor: A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a 

településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont] 

Csak abban az esetben, ha az érintett magánszemély az adott település közép vagy 

felsőfokú intézményénél rendelkezik tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal. 

6. sor: Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák 

száma [Htv. 31. § c) pont] 

7. sor: Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont] 

8. sor: Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) 

pont] 

9. sor: A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési 

tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó 

munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. 

§ c) pont] 

10. sor: Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, 

lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § d) pont] 

11. sor: Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - 

kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - 

eltöltő egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § e) pont] 

12. sor: A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § f) pont] 

 

A tulajdonos vagy bérlő hozzátartozója: a Ptk. 685. § b) pontja szerint: a házastárs, az egyeneságbeli 

rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha – és nevelőszülő 

valamint a testvér, továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 

 

 

13. sor Adóköteles vendégéjszakák száma: Az 1. sorban kiszámított összes tárgyhavi 

vendégéjszakák és az adómentességként feltüntetett tárgyhavi vendégéjszakák (2. – 12. sor.) 

különbözete. 

 

14. sor Önkormányzati rendeleti adómentesség: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-

testületének többször módosított 13/2014. (IX. 30.) 7. § a) és b) pontjai alapján a törvény által 

biztosított adómentességeken felül adómentesnek nyilvánítja: 

- aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonosa vagy bérlője, a tulajdonos 

vagy bérlő Ptk. szerinti hozzátartozója 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben 

meghatározott fogyatékos személy, és - amennyiben a fogyatékos személy állandó ellátást, 

felügyeletet igényel - annak gondozója. 

 

15. sor Önkormányzati rendeleti adómentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák 

száma: A 13. és a 14. sor különbözete. 



 

16. sor Fizetendő adó: A 15. sor és a tárgyévben aktuális adómérték szorzata (forintban)  
Az adó mértéke: 2019. évben 450.-Ft/fő/vendégéjszaka. A Nemzetgazdasági Minisztérium 

tárgyévre vonatkozó tájékoztatója szerint az adómaximum 517.7 Ft/fő/vendégéjszaka. 

 

Hivatalunk idegenforgalmi adóbeszedési számlája: 12082001-00160532-01300009 

Banki utalás esetében a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adózó nevét és önkormányzati 

azonosító számát. 

Postai csekk esetében kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel. 

 

Az idegenforgalmi adónyomtatvány és a kapcsolódó kitöltési útmutató letölthető a honlapunkról is:  

http://balatonfuzfo.hu/kozos-hivatal/idegenforgalmi-ado 

 

Az idegenforgalmi adóbevallás e-ügyintézés keretében is kitölthető és benyújtható. 

Ehhez ügyfélkapus regisztráció szükséges, amivel a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlap 

felületére belépve, az Ügyindítás gombra kattintással, az idegenforgalmi adónyomtatványok között 

található online űrlap kitöltésével és beküldésével is teljesíthető a bevallási kötelezettség. 

Az e-ügyintézésről bővebben a https://balatonfuzfo.hu/fajlok/dokumentumok-0 honlapon található 

információ. 

 

Hivatalunk elérhetőségei: 

 

Postai cím: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. 

Telefon: 88/596-916; Fax: 596-901 
Email: hosszu.tamas@balatonfuzfo.hu 

http://balatonfuzfo.hu/kozos-hivatal/idegenforgalmi-ado
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://balatonfuzfo.hu/fajlok/dokumentumok-0
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