
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2014.(XI.19.)  önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról 
 

 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában és 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 
 

Adókötelezettség 
1.§ 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 
 

Adómentesség 
2.§ 

 
A Helyi adó törvény 31.§-ában foglaltakon túl mentes az adófizetési kötelezettség alól a 70. 
életévét betöltött magánszemély. 
 

Az adó alapja 
3.§ 

 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 

 
Az adó mértéke 

4.§ 
 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft. 
 
 

Nyilvántartás rendje 
5.§ 

 
(1) Az adóbeszedési kötelezett a szálláshelyen az adó nyilvántartására olyan vendégkönyvet 
köteles vezetni, amely az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon alkalmas az 
általa beszedett adónak, az adó alapjának, valamint az adómentességnek a megállapítására. 
 
(2) A vendégkönyv és a (4) bekezdésben felsorolt iratok megőrzésére az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 44.§ (1) bekezdés és 47.§ (3) bekezdésében foglaltak az 
irányadók. 
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(3) Az adóbeszedésre kötelezett által szedett vendégkönyvnek tartalmaznia kell a 
szálláshelyet igénybe vevő magánszemély nevét, lakcímét, útlevelének vagy 
személyazonosító igazolványának számát, megérkezésének és távozásának időpontját, a 
szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentesség megjelölését, valamint a beszedett 
idegenforgalmi adó összegét.  
 
(4) Az adóbeszedésre kötelezett által vezetett vendégkönyvnek adómentes vendégéjszaka 
esetén a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell: 
 

a) életkor alapján biztosított adómentesség esetén a szállóvendég év,hó,nap szerinti 
születési idejét; 
b) tanulói, hallgatói jogviszony igazolása esetében az oktatási intézmény nevét, címét, 
székhelyét, a diákigazolvány számát; 
c) hatóság vagy bíróság intézkedése folytán szálláshelyet igénybevevő esetén az 
intézkedés hivatkozási számát; 
d) vállalkozó vagy annak munkavállalója szálláshely igénybevételének esetén a 
szálláshely igénybevételére vonatkozóan megkötött szerződést. 

 
(5) Amennyiben szállásadó az adómentesség fennállását hitelt érdemlő módon nem tudja 
igazolni, úgy adó összegét köteles megfizetni. 
 
(6) A (3)-(4) bekezdések szerinti vendégkönyv vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a 
magánszemélytől átvállalja az adó megfizetését. 
 
 

Záró rendelkezések 
6.§ 

 
E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az idegenforgalmi adóról 
szóló 28/2004. (XII.02.) rendelet hatályát veszti. 

 
 

 
Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 

címzetes főjegyző polgármester 
  
 
 
 

 

Ezen rendeletet 2014. november 19-én kihirdettem. 
 
 
 

 

  
Fedorné dr. Fráter Zsófia 

címzetes főjegyző 
 

  


