
 

 
 
 Bük Város Önkormányzat  

18/2008. (XII.16.) rendelete  
az idegenforgalmi adóról 

egységes szerkezetben 
 
 

Az Önkormányzat az idegenforgalom növekedésével együtt járó igények kielégítéséhez szükséges 
anyagi eszközök növelése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /a továbbiakban: Htv./ 1.§ (1) bekezdése alapján a 
Képviselıtestület idegenforgalmi adót vezetett be 1991. május 1-jétıl kezdıdıen, határozatlan 
idıre. 
 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 

1.§ 
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: 

a. /aki nem állandó lakósként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt  
b./ aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas 
épületnek -Htv . 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minısül 
lakásnak 

(2)  Az épület rendeltetésszerő használatához szükséglet mértékére a Htv. 11.§ (2) bekezdésében, 
az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. 
Az épület átminısítése esetén az adókötelezettség az átminısítés évének végén szőnik 
meg, illetıleg a következı év elsı napján keletkezik 

 
 

Mentességek 
 

2.§ 
 (1) A Htv. 3l.§-a alapján adott mentességek: 

a./ a 18.életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; 
b./ a gyógyintézetben fekvıbeteg szakellátásban részesülı vagy szociális  
intézményben ellátott magánszemély 
c./ a közép- és felsıfokú 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 
rendelkezı vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzı 
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 lévı üdülı tulajdonosa vagy bérlıje, 
továbbá a használati jogosultság idıtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló 
üdülı használati jogával rendelkezı lakásszövetkezeti tag, illetıleg a tulajdonos, a 
bérlı hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülı használati 
jogával rendelkezı lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idıtartamára 
annak hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pontja] 

(2) A  Htv. 31. §-án túlmenıen az önkormányzat által biztosított mentesség:  R. 1. § (1) b. pontja 
szerinti adókötelezettség alól mentes R.1.  § (1) b szerinti adóalany. 
 
 



 

 
Az adó alapja 

 
3.§ 

Az adó alapja:  
(1) a R 1. § (1) a. pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma 
(2) a R. 1. § (1) b. pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
 

4.§ 
Az adó mértéke: 
(1) R. 1. § (l) bekezdés a.) pontja alapján  személyenként és vendégéjszakánként  380 Ft.   
(2) R. 1. §  ( l ) b. pontja alapján az épület után évente 900 Ft/négyzetméter. 

 
Kedvezmények 

 
5.§ 

Bükfürd ı területén 
- magánüdülıkben a fizetı-vendéglátó tevékenységet folytatóknál: 10 % (342 Ft)                                                       

                                                                                                             
Bük  város területén  
      - kempingekben , panziókban                                                   10 % (342 Ft)                                                                                      
          - fizetı-vendéglátóknál, egyéni vállalkozási tevékenység esetén                                                                   
           50 % (190 Ft)                                                                                      
a kedvezmény  mértéke. 
 

6.§ 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény. és az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 5. § ban szereplı 
meghatározásoknál a fizetıvendéglátás tekintetében a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú 
hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet, kemping és panzió tekintetében az 
üzletek mőködésérıl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának egyes feltételeirıl szóló 
4/1997. (I. 22.) Kormányrendelet, egyéni vállalkozási tevékenység tekintetében az egyéni 
vállalkozási tevékenységrıl szóló 1990. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok elıírásai 
irányadóak.  
 

7.§ 
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 15/2007. (XII. 17.) számú rendelet. 
 
 Bük, 2008. december 15. 
 
  Horváth Lajos sk.    Horváthné Szabó Anikó sk. 
   polgármester          jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került. 
Bük, 2008. december 16. 
 
 

Horváthné Szabó Anikó 
                                    jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
 


