
Tájékoztató az idegenforgalmi adó mértékének változásáról 

 

Tájékoztatjuk, hogy Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) 

önkormányzati rendelete alapján 2023. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke 550 

Ft/fő/vendégéjszaka. 

Kérjük, hogy az elektronikusan vezetett nyilvántartásokban 2023. január 1-jétől az adómértéket 440 

Ft-ról szíveskedjenek átállítani 550 Ft-ra. 

2023. évtől változik a benyújtandó idegenforgalmi adó nyomtatvány, így kérjük, hogy a 2022. évre 

vonatkozó bevallás nyomtatványt csak a 2022. évre vonatkozóan szíveskedjék használni. 

A 2023. évben a 2023. évre vonatkozó bevallás nyomtatványt töltsék ki. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az 

adóbevallást kötelesek - a már ismert módon - elektronikus úton benyújtani.  

Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. 

 

A vendégkönyv használata már nem előírás. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján a fizetendő idegenforgalmi adót 

a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a 

szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, 

ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a 

beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését 

elmulasztotta. 

Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott 

idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot 

követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ 

 

A beszedett idegenforgalmi adót Balatongyörök Község Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni 

Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /74500516-11026833/ kell megfizetni. 

 

A bevallási űrlap beküldése során az adózók/szálláshely üzemeltetője részére biztosított a bankkártyás 

(EFER) fizetés lehetősége is. Így, a bevallás elkészítés során az Elektronikus Önkormányzati Portálról az 

„ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK" befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül 

adófizetést is teljesíthet. 

  

Gyakran előforduló bevallás kitöltési hiba 

A bevallás kitöltés során gyakran előforduló hiba, hogy a szálláshely üzemeltetője vagy a bevallás 

kitöltője nem a helyes helyrajzi számot tünteti fel a bevalláson. Kérjük, ügyeljen, hogy a bevallás „A" 



jelű betétlapján a helyes és az adott szálláshelyhez tartozó pontos helyrajzi számot szíveskedjék 

feltüntetni. A helyrajzi szám megjelölése kötelező. 


