
 
Idegenforgalmi adó  
 
Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 
területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.  
Az adó mértéke 200,-Ft/fő/vendégéjszaka. 

Mentes az adó megfizetés alól: 

 a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 
 a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott magánszemély; 
 a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, 

hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati 
kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 
vagy a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 37. §-ának (2) 
bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység 
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az 
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá 

 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; 

 az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – 
kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel 
céljából – eltöltő egyházi személy; 

 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 szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott 
szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama 
legalább egybefüggő 30 nap. 

 
Bevallási határidő a tárgyhónapot követő hó 15. napja.  
A befizetés határideje  beszedést követő hó 15. napja. A bevallást a szállásadónak kell 
elkészíteni és benyújtani, illetve a beszedett idegenforgalmi adót is ő köteles megfizetni. 

A befizetés történhet készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással Dévaványa Város 
Önkormányzatának 10402142-49564855-56551222 számú idegenforgalmi adó számlájára. 

Vonatkozó jogszabályok: 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 
 A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 
 A helyi adókról szóló 38/2012. (XII.14) Ö.r. 

 
 



A Polgármesteri Hivatalban az idegenforgalmi adóval Szatmári Ferenc ügyintéző foglalkozik. 
 
Elérhetőségei: Polgármesteri Hivatal 8 .sz. iroda 
   telefon: 66/483-100/123 mell. 
   Fax     :  66/484-100 
   e-mail:ado@devavanya.hu 
 


