
 
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Balatongyöröki Kirendeltség Adóhatóság     
8313. Balatongyörök, Kossuth L. u. 29. 
Tel: 83/546-900, email: titkarsag@balatongyorok.hu 

    ADÓBEVALLÁS 
az idegenforgalmi adóról 

                                                                                    FŐLAP 
vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési 
önkormányzat adóhatóságához az adóbeszedést követő hónap 15-ig) 

Az űrlap mezőit kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN kitölteni! 

I. A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege 

Bevallott időszak: _______. év ____________ hónap 

□ Bevallás⃰                      □ Önellenőrzés⃰ 
Betétlapok száma: __________db 

Fizetendő idegenforgalmi adó összege: _____________Ft  
(Az „A” jelű betétlap(ok) II. pont 6. sorában szereplő összesített összeg) 
 

II. Az adó beszedésére kötelezett:  

1. Viselt név: 1.1. Családi név: ________________________ 1.2. Utónév: ____________________________ 

                   1.3. Utónév: ___________________________ 1.4. Utónév: ____________________________ 

2. Születési név: 2.1. Családi név: ______________________2.2. Utónév: ____________________________ 

         2.3. Utónév: ___________________________ 2.4. Utónév: ____________________________ 

      3.   Anyja neve: 3.1. Családi név: _______________________ 3.2. Utónév: ____________________________ 

                       3.3. Utónév: ___________________________ 3.4. Utónév: ____________________________ 

4. Születési hely: __________________________ város/község 

5. Születési idő: ____________ év _______________________ hónap _______ nap 

6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: __________________________________________________ 

7. Adóazonosító jele:   

8. Adószáma: -- 

9. Statisztikai számjele: ---(szervezet esetén) 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: -- 

11. Bankszámlaszáma: -- 

12. Lakóhely, székhely: _________________________________város, község    

      _________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó 

13. Levelezési címe: ____________________________________város, község,      

_______________________közterület neve, jellege________hsz._____em.____ajtó 

14. Az adóbevallást kitöltő neve (ha eltér a benyújtótól, vagy szervezet esetén): ____________________________ 

15. Telefonszám: __________________   e-mail cím: _____________________________________ 
 

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ____________________, ________, év ______________ hónap   ______  nap.  

         _________________________ 
             Az adóbeszedésre kötelezett vagy         
                                                                                                                               képviselője aláírása  

* Kérem, X-szel jelölje        
 Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott  ⃰
 Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)  ⃰
 Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő  ⃰
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 „A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén 
(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként  

egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!) 

I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, 
ingatlan címe: 

 
1. Cím: 8313 Balatongyörök, _________________________________________ közterület neve, jellege, 

 
________________hsz.___________em., ajtó.       Helyrajzi szám: _______________________(kötelező) 

II. Adó kiszámítása 

 1.Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszakák száma:                                        …………………..db 

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 
    területén eltöltött vendégéjszakák száma (Htv. 30.§.(1) bek. a) pont)            ………………….db 

3.  Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db) 
     (3.1. + 3.2. + 3.3.+ 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7. + 3.8. + 3.9. + 3.10 + 3.11)            ………………….db 
EBBŐL 

3.1.A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma 
(Htv.31.§.a) pont)                      ..……….………..db 
3.2.Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 
ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák száma (Htv.31.§.b) pont)           …………………..db  
3.3.Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszony 
alapján a településen eltöltött vendégéjszakák száma (Htv.31.§. c) pont)           …………………..db 
3.4. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött 
vendégéjszakák száma (Htv.31.§. c) pont)           …………………..db 
3.5. Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma  

(Htv.31.§. c) pont)           …………………..db 
3.6. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma 

(Htv.31.§. c) pont)           …………………..db 
3.7. 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)            ………………….db 
3.8. 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)            ………………….db 
3.9.  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)………………….db 

   3.10 A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó 

személy hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma (Htv.31.§.f) pont):            ………………….db 

3.11. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő 
államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó  
fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar 
állampolgárságú katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által  

   eltöltött vendégéjszakák száma (Htv. 3/A.§)              ………………….db 

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák száma összesen     …………………db 
„önkormányzat által meghívott vendégek” jogcímen 
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) 
rendelet 16. § szerint 
5. Adóköteles vendégéjszakák összesen (db) (1-2-3-4)          …………………db 

6. Számított, fizetendő idegenforgalmi adó összege (5. sor  x  400 Ft )         .…………………Ft 

 (számlaszám: 74500516-11026833)       

Statisztikai adatszolgáltatás, kitöltése KÖTELEZŐ 
 

Vendégéjszakák megoszlása 
 

Magyar 
 

Külföldi 

 
Vendégek száma (fő):  

  

 
Összes vendégéjszaka (db): 

  

 III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
-----------------------------------------      20……… év  ………………hó ………..nap
      helység    
 ................................................................... 

                                                                                                                      Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 

területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.  

Az idegenforgalmi adó nyomtatvány egy Főlapból és a szálláshely-szolgáltató által üzemeltetett 

szálláshelyek számának megfelelő „A” jelű betétlapból áll. Így tehát amennyiben egy szálláshely-

szolgáltatónak több szálláshelye van, havonta annyi „A” jelű betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet 

üzemeltet. Az adókötelezettség megállapításához szükséges adatokat is külön, azaz szálláshelyenként kell 

megadni! 

 

FŐLAP 

 

I. Bevallott időszak: A bevallásban feltüntetett év, hónap az adóbeszedés éve és hónapja. A beszedett (vagy 

beszedni elmulasztott) idegenforgalmi adóról, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a 

tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást elkészíteni és benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz  

Szintén ebben a részben kell beírni a fizetendő idegenforgalmi adó összegét és a betétlapok számát. 

 

II. Az adó beszedésére kötelezett: 

Az adóbeszedésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni, annak 

függvényében a kötelezett természetes személy vagy cég, szervezet. 

 

III. A főlap keltezés és aláírás nélkül érvénytelen. 

 

„A JELŰ BETÉTLAP 

 

I.  Szálláshely, ingatlan címe: Ebben a részben a szálláshely pontos címét kell megadni annak 

beazonosítása érdekében, házszámmal, helyrajzi számmal. 

 

II. Adó kiszámítása: 

1. A tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszakák száma: tartalmazza a mentes vendégéjszakák számát 

is. Az összes vendég által eltöltött tárgyhónapra vonatkozó vendégéjszakák számát jelenti. 

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött 

vendégéjszakák száma. 

3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen: Az 1. pont szerinti tárgyhavi összes 

megkezdett vendégéjszakából hány éjszaka mentes. 

 

Törvényi mentes éjszakák alábontva, egyes sorokat értelemszerűen kell kitölteni.  

A mentességek értelmezéséhez a következők adnak segítséget: 

3.1.A 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége: (Htv.31.§.a) pont): A mentesség 

érvényesítése és igazolása a vendégkönyv születési időre vonatkozó bejegyzése alapján történik. 

3.2.Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 

magánszemély(ek) mentessége (Htv.31.§. b) pont): A Htv. 52. § (33) pontja szerint szociális intézménynek 

minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott nappali, illetve 

bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást biztosító szervezet. Balatongyörökön nincs fekvőbeteg 

ellátó és szociális intézmény, így a mentesség nem érvényesíthető. 

3.3.Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a 

biztosított adómentesség (Htv.31.§. c) pont): Az adómentesség akkor vehető igénybe, ha a megszálló 

vendég a településen lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, és ezt – nappali, esti, levelező 

tagozatos hallgatók számára kiállított – diákigazolvánnyal és iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony 

igazolással is igazolni tudja. Mivel Balatongyörökön nincs közép- és felsőfokú oktatási intézmény, így 

a mentesség nem érvényesíthető.  

3.4. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán biztosított mentesség (Htv.31.§. c) pont): 

például házi őrizet vagy börtönbüntetés folytán Balatongyörökön tartózkodik. 

3.5 Szakképzés keretében a településen megszálló vendég adómentessége (Htv.31.§. c) pont): E 

jogcímen az adott településen működő szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel 
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felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók mentesíthetők az adófizetési kötelezettség alól. 

Balatongyörökön nincs szakképzési intézmény, így a mentesség nem érvényesíthető. 

3.6 Közszolgálati kötelezettség teljesítő magánszemély mentessége (Htv.31.§. c) pont): 

Közszolgálati kötelezettségnek meghatározására a Htv. 52. § 53. pontja az irányadó. Pl. adómentes 

Balatongyörökön rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálatot teljesítő magánszemély. 

3.7 A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet 

végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalójának mentessége 

(Htv.31.§. c) pont): E jogcímen az a vállalkozó vagy vállalkozás alkalmazottja mentesíthető, amely 

vállalkozó vagy vállalkozás Balatongyörökön állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és csak 

abban az esetben, ha a munkavállalás céljából ide érkezett vendégek minden kétséget kizáróan – például 

kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel – tudják igazolni a szálláshely-

szolgáltatónak, hogy munkavégzés céljából érkeztek Balatongyörökre. Az ideiglenes iparűzési 

tevékenység alapján adható mentességre a Htv. 37. § (2.) pontja az irányadó. 

3.8 Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet 

tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött 

vendégéjszakák mentessége (Htv.31.§.d) pont): Mentességet élvez, aki az önkormányzat 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. 

3.9 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 mentessége (Htv.31.§.e) pont): Kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 

tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából eltöltő egyházi személy vendégéjszakája adómentes. 

3.10 A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 

hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák mentessége (Htv.31.§.f) pont: A honvédek jogállásáról 

szóló 2012. évi CCV. törvény; a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint. 

3.11. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, 

Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi 

állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú katonai szolgálatban 

lévő és polgári állományúszemélyek által eltöltött vendégéjszakák mentessége: Htv. 3/A.§ az irányadó.  

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák száma összesen: Az Ör. 16. § szerint 

mentesek az idegenforgalmi adó alól az önkormányzat által meghívott vendégek által eltöltött 

vendégéjszakák. 

5. Adóköteles vendégéjszakák összesen (db) = 1 sor - 2. sor - 3. sor - 4. sor. 

6. Számított, fizetendő idegenforgalmi adó összege (5. sor  x  400 Ft ) : egyenlő az önkormányzat 

adóhatóságának befizetendő / elutalandó idegenforgalmi adóval. 

 

Az adó beszedésre kötelezett a beszedett adót, tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles bevallani, 

illetve megfizetni (havonta) az Önkormányzat M7 Takarék Szövetkezetnél vezetett 74500516-11026833 

számú számlájára. 

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését 

elmulasztotta. 

 

Statisztikai adatszolgáltatás kitöltése kötelező! A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet 16. § szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott 

naptári évre vonatkozóan a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a 

vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. 

Az adatokat kérjük, külön magyar és külön külföldi lakóhellyel rendelkező vendégekről szolgáltatni. 

 

III. A bevallás aláírás nélkül érvénytelen, azaz joghatás kiváltására nem alkalmas. Kérjük, szíveskedjen 

figyelni a bevallási nyomtatvány teljes körű és pontos kitöltésére. 
 


