
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

Közgazdasági Osztálya 

Adócsoport 

8360 Keszthely, Fő tér 1.  

 

B e v a l l á s  

 
a 20 ................... év  ......................................... hónapban beszedett idegenforgalmi adóról  

(Beküldendő a beszedést követő hónap 15-ig) 

 

Az adó beszedésére kötelezett:  

 

Neve:  .............................................................................................................................................  

Címe:  ......................................................................................................... utca  ................. szám 

Szálláshely címe: Keszthely,…………………………………………utca………….szám  

Szálláshely helyrajzi száma: ………………………………………………………………  

Szálláshely típusa:……………………………………….Engedély száma: ……………..  

Adóazonosító jele:……………………………… Adószáma:  ................................................  

Bevallást kitöltő neve:…………………………………..Telefonszáma:………………………… 

 

I. Vendégek száma  

II. Összes vendégéjszaka száma (III+IV)   

III. Ebből: - Adómentes éjszakák száma *   

IV.              - Adóköteles éjszakák száma  

V. Fizetendő adó (IV x 550 Ft)  

VI. Befizetett adó  

VII. Befizetés időpontja  

* Az adómentes vendégéjszakák megoszlása a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § 

(1)  bekezdés alapján: 

Adómentes vendégéjszakák Vendégéjszaka 

1. Htv. 31. §. (1) bek. a/ 18. életévet be nem töltött  
2. Htv. 31. §. (1) bek. b/ gyógyintézetben, szoc. intézetben ellátott  

3. Htv. 31. §. (1) bek. c/ közép- és felsőfokú tanuló  

4. Htv. 31. §. (1) bek. c/ Keszthelyen székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen 

vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés  

 

5. Htv. 31. §. (1) bek. d/ üdülő tulajdonosa vagy bérlője, hozzátartozóik  

6. Htv. 31. §. (1) bek. e/ egyházi személy, egyházi építményben   

Önkormányzati döntés alapján mentesség  

 

 

Kelt   ……..........., …… év .................... hó ............ nap 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        aláírás 



 

Tájékoztató 
Az idegenforgalmi adó mértéke 2023. január 1-jétől 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) 

rendelete 16. §-a alapján: 

 

Személyenként és vendégéjszakánként 550,- Ft 

 

Keszthely Város Önkormányzata idegenforgalmi adó beszedési számla:  

11749039-15432711-03090000 
 

Az adómentesség 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §. A 30. §. (1) bekezdésének a) pontja szerint 

adókötelezettség alól mentes:  

 

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 

magánszemély; 

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság 

vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, 

vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 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 

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 

használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonban álló üdülő használati 

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 

valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakás 

szövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartója (Ptk. 685. § b./ 

pontja) 

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az 

egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi 

személy, 

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 

feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, 

feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 

30 nap. 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) 

rendelete 17. §-a alapján mentes az adó alól: 

 

a) aki az önkormányzat illetékességi területén levő lakás állandóan bejelentett tulajdonosának 

vagy bérlőjének hozzátartozója, 

b) aki az oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, 

c) aki önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező szellemi, illetőleg testi fogyatékos. 

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban felsorolt mentességek csak a Magyarországon állandó 

lakással vagy életvitelszerű, folyamatos és határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra 

jogosító engedéllyel (regisztrációs igazolás, állandó letelepedési engedély) rendelkező 

magánszemélyt illetik meg. 

 

Szálláshely típusa lehet: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely egyéb 

szálláshely, magánszálláshely 


