
 

 3. melléklet a 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez 1 

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentesség jogcíméről 

Magánszemély vendég neve:   
Személy azonosító okmány (útlevél, 

személyazonosító igazolvány, vagy 

vezetői engedély) száma: 

 

Születési helye:   
Születési ideje:  

Állandó lakcíme:   

Érkezés időpontja:   Távozás időpontja:  

Adómentes vendégéjszakák 

száma: 
  

 Adómentesség jogcíme  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvényben (a továbbiakban: Htv.) 

meghatározott mentességek*: 

 

 

 

 

 

Htv. 31. § a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 
1 

Htv. 31. § b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; 2 

Htv. 31. § c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgató jogviszony alapján mentes magánszemély; 3 

Htv. 31. § c) hatósági vagy bírósági intézkedés folytán mentes magánszemély; 4 

Htv. 31. § c) szakképzés keretében, szolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák alapján mentes magánszemély; 5 

Htv. 31. § c) 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**; 
6 

Htv. 31. § d) aki Jászberény 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 hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pontja]. 

7 

 

Htv. 31. § e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 

tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. 
8 

Htv. 31. § 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, vagy 

rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, 

munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap. 

9 

*Kérjük a megfelelő számot karikázza be!   

** Vállalkozói tevékenységet végző (vállalkozás) megnevezése, címe:   

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt idegenforgalmi adómentességem a fenti megjelölt jogcímen fennállt. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az adóbeszedésre 

kötelezett, valamint az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettségemmel kapcsolatosan e nyilatkozatban szereplő személyes és különleges adataimat kezelje. 

    

Jászberény, ……….… év ………….. hó …………. nap.                                                 ………………………………. 

                                                                                                Aláírás  

 

                                                 
1 A melléklet szövegét 9. ponttal a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a egészítette ki. Hatályos: 2018. január 01-től. 


