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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete 

az idegenforgalmi adóról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított 

véleményezései jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.11. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság és a gazdasági 

kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

2. § 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft. 

3. § 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a szerinti adómentességen felül mentes az 

adókötelezettség alól az a magánszemély, akinek a magánszemély ingatlantulajdonos vagy bérlő 

térítés nélkül szállást biztosít. 

4. § 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, az adómentesség 

jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet. 

(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény hatálya alá tartozó 

szálláshely-szolgáltató adóbeszedésre kötelezett az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetését 

elektronikusan, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény szerinti 

szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti. 

(3) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény hatálya alá nem tartozó 

adóbeszedésre kötelezett az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a turisztikai térségek fejlesztésének 

állami feladatairól szóló törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver adattartalmára előírt 

adattartalommal köteles vezetni. 

(4) Az adóalanynak az adómentesség fennállásának feltételeit az adóbeszedésre kötelezett felé utólag 

ellenőrizhető, hitelt érdemlő módon a 1. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és az adómentesség 

alapjául szolgáló tényt vagy körülményt alátámasztó okirattal igazolnia kell, ami az (1) bekezdés 

szerinti nyilvántartás részét képezi. Az adóbeszedésre kötelezettnek az adatok valóságtartalmáról meg 

kell győződnie. 
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(5) Az adóalanynak meg kell fizetnie, az adóbeszedésre kötelezettnek be kell szednie és meg kell 

fizetnie az adót, amennyiben az az adómentesség feltételeinek fennállását a (4) bekezdés szerint nem 

tudja igazolni. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

6. §1 

7. §2 

8. §3  

 

1 A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

2 A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

3 A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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1. melléklet a 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez 

Nyilatkozat az idegenforgalmi adómentesség jogcíméről 

Magánszemély vendég 

neve: 

 Személyazonosításra 

alkalmas okmányának 

típusa, száma: 

 

Születési helye:  Születési ideje:  

Lakóhelye:    

Érkezés időpontja:  Távozás időpontja:  

Adóköteles napok 

száma: 

 Adómentes napok száma:  

 Adómentesség jogcíme:  

 

A helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvényben 

(a továbbiakban: Htv.) 
meghatározott 

mentességek*: 

Htv. 31. § a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;  

Htv. 31. § b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;  

Htv. 31. § c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgató jogviszony alapján mentes magánszemély;  

Htv. 31. § c) hatósági vagy bírósági intézkedés folytán mentes magánszemély;  

Htv. 31. § c) szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák alapján mentes 
magánszemély; 

 

Htv. 31. § c) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen 

vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából Kecskemét illetékességi területén tartózkodó magánszemély **; 

 

Htv. 31. § d) aki Kecskemét illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság 

időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, 

a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag 

használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pontja], 

 

Htv. 31. § e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy 

hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy, 

 

Htv. 31. § f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a 

vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen 
lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, 

feltéve, ha a Kecskeméten való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.   

 

*A mentesség megfelelő jogcímét kérjük „X” jellel jelölje!  

** Vállalkozói tevékenységet végző (vállalkozás) megnevezése, címe, adószáma: 

 

Munkavégzés helye: 

 

 

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt idegenforgalmi adómentességem a fenti megjelölt jogcímen fennállt. Jelen nyilatkozat aláírásával 

kijelentem, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által az idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatellátás során 

végzett adatkezelésről szóló https://kecskemet.hu/varoshaza/adatvedelem oldalon közzétett Általános Adatkezelési Tájékoztatót és a személyes 

adatoknak az önkormányzati adóhatósági ügyintézés során történő kezeléséről szóló Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatót előzetesen megismertem és 

azt elfogadom. 

   

Kecskemét, ……….… év ………….. hó …………. nap. 

 ……………………………………….. 

magánszemély vendég aláírása 

 

 


