
A vendéglátásról szóló törvény 73. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2019/17. szám), A 

helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény 19. Szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 06/62, 11/47, 12/93, 

1/99 – összeegyezt. din.érték, 14/125- összeegyezt. din.érték, 15/95 - összeegyezt. din.érték, 16/83 - 

összeegyezt. din.érték, 16/91- összeegyezt. din.érték, 104/16-más. törv., 17/96- összeegyezt. din.érték, 

18/89 - összeegyezt. din.érték, 18/95-más. törv. és 19/86 - ), A helyi önkormányzatokról szóló törvény 

32. szakasza 1. bekezdése 13. pontja (SzK Hivatalos Közlönye 07/129, 14/83 – más. törv, 16/101- 

más törv. és 18/47.), valamint Topolya község Statútumának 47. szakasza 1. bekezdése 3., 6. és 30. 

pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 19/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete, 

annak 2020. december 23-i ülésén meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL 

 

1. szakasz 

 A jelen határozat előírja a tartózkodási illeték összegének megállapításának módját, amelyet a 

szállásszolgáltatás igénybe vevője fizet, aki lakóhelyén kívül Topolya község területén található 

vendéglátó-ipari szálláshelyen szállást kommunális, közlekedési és turisztikai infrastruktúra 

használatához használja. 

2. szakasz 

 A szálláshelyet nyújtó vendéglátóhelyek e határozat szempontjából a következők: szálloda és 

szálloda altípusok, motel, turisztikai üdülőhely és turisztikai üdülőhely altípusok, panzió, tábor, 

kemping, hostel, szállás, éjjeli szállás, botel, ház, apartman, szoba, vidéki turisztikai háztartás, 

vadászvilla, vadászotthon, vadászház és vadászkunyhó, valamint egyéb létesítmények, azaz 

kirendeltségeik, amelyek szállásszolgáltatást nyújtanak Topolya község területén. 

 
3. szakasz 

A megfelelő nyilvántartásba bejegyzett és szállásszolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, más 
jogi személy vagy vállalkozó (a továbbiakban: szállásszolgáltató) a szállás megfizettetésével 
egyidejűleg beszedi az tartózkodási illetéket is a szállásszolgáltatást igénybe vevőtől, a vendéglátói 
létesítményben való tartózkodás minden egyes napja után 80,00 dinár összegben. 
 A szálláshely-szolgáltató köteles a tartózkodási illeték összegét feltüntetni a 
szállásszolgáltatásról szóló számlában, valamint meg kell jelölnie a fizetés alóli mentesség vagy a 
tartózkodási illeték összegének csökkentése alapját a határozat 7. szakaszában meghatározottakkal 
összhangban. 

 
4. szakasz 

 A jelen határozat 3. szakaszában meghatározottakon kívül, a tartózkodási illetéket az a 
természetes személy (a továbbiakban: természetes személy) fizeti, aki kézműves műhelyekben (ház, 
lakás és szoba) és falusi turisztikai háztartásban kínál szálláslehetőséget, legfeljebb 30 egyéni ágy 
elhelyezésére alkalmas, maximum 30 szolgáltatás igénybe vevője számára, továbbá kültéri 
vendéglátói szolgáltatást nyújt ideiglenesen felállított kempingfelszerelésekben, legfeljebb 20 
kempinghelyet biztosítva , illetve a falusi turisztikai háztartáson belül legfeljebb 30 szolgáltatást 
igénybe vevő személy számára biztosít helyet, és aki jogerős végzéssel rendelkezik a vendéglátóhely 
besorolásáról. 
 A természetes személy által befizetett tartózkodási illeték éves összegének összegét a Községi 
Közigazgatási Hivatal Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya határozata határozza meg 
oly módon, hogy az e szakasz 1. bekezdésében említett egyedi ágyak vagy kempinghelyek számát 
1000 dinárral beszorozzák. 
 Az e szakasz 2. bekezdésében említett végzést 15 napon belül kell kiadni attól a naptól 
számítva, amikor a kézműves műhelyként funkcionáló vendéglátóhely, azaz a falusi idegenforgalmi 
háztartás besorolására vonatkozó határozat jogerőre emelkedik. 
 Topolya Községi Közigazgatási Hivatala az e szakasz 3. bekezdésében említett vendéglátó-
ipari létesítmények besorolására vonatkozó végzés meghozataláért felelős Osztálya a hatálybalépéstől 
számított három napon belül köteles az említett határozatot, az érvényességi záradékkal együtt 
benyújtani a Községi Közigazgatási Hivatal Közbevételeket megállapító és megfizettető osztályához. 
Az e szakasz 3. bekezdésében említett vendéglátóhely besorolásáról szóló végzésnek tartalmaznia 

kell: 



 - annak a természetes személynek a neve, vezetékneve, személyi száma és lakcíme, aki a 

vendéglátóhely besorolására irányuló kérelmet benyújtotta; 

- a besorolandó vendéglátóhely adatai; 

- kategória megnevezése, szállásegységek száma, egyéni ágyak, illetve kempinghelyek száma 

a szállásegységben; 

- a végzés érvényessége. 

A közbevételeket megállapító és megfizettető osztály köteles megküldeni a természetes személynek a 

tartózkodási illeték éves összegét, a tartózkodási illeték fizetési számláját és a jóváhagyási számra 

való hivatkozást. 

5. szakasz 

A folyó évi tartózkodási illeték éves összegének meghatározott összegét a természetes 

személy negyedévente, az előző negyedév hónap ötödikéig fizeti Topolya község költségvetésének 

javára történő befizetéssel.  

Az a természetes személy, aki az év során kezdte meg a szállásszolgáltatás nyújtását, köteles 

kifizetni a tartózkodási illeték összegét a következő negyedév összegétől kezdve annak a negyedévnek 

a vonatkozásában, amelyben a szolgáltatást megkezdte.  

Ha az év folyamán a tartózkodási illeték éves összegének meghatározásához szükséges 

elemek változnak, a természetes személy a következő negyedévtől kezdődően új összegű tartózkodási 

illetéket fizet annak a negyedévnek a vonatkozásában, amelyben az említett elemek megváltoztak.  

Abban az esetben, ha a természetes személy év közben beszünteti az vendéglátói 

szolgáltatásokat, köteles kifizetni a tartózkodási illetéket azzal a negyedévvel bezárólag, amelyben a 

szolgáltatást abbahagyta.  

A természetes személy köteles a tartózkodási illeték összegének befizetésétől számított hét 

napon belül igazolást benyújtani a Községi Közigazgatási Hivatala Közbevételeket megállapító és 

megfizettető osztályához.  

A természetes személy köteles az e szakasz 5. bekezdésében említett bizonyítékokat két évig 

megőrizni. 

6. szakasz 

A természetes személy, aki a kézműves műhelyekben és a falusi turisztikai háztartásban 

nyújtott szállásellátási szolgáltatásokról külön számlát állít ki, és a kiállított számlákról naponta 

köteles nyilvántartást vezetni.  

A természetes személy két évig köteles megőrizni az e szakasz 1. bekezdésében említett 

nyilvántartást.  

7. szakasz  

A tartózkodási illeték fizetése alól mentesülnek: 

1) a hetedik életévüket be nem töltött gyermekek; 

2) illetékes orvosi bizottság által gyógyfürdői és klimatikus gyógykezelésre, illetve szakosított 

utókezelésre beutalt személyek; 

3) a legalább 70%-os testi fogyatékosságú személyek, az 1–5. csoportba besorolt katonai rokkantak, 

az 1–5. csoportba besorolt polgári hadirokkantak, a vakok, az izomsorvadásban és hasonló izom- vagy 

neuromuszkuláris betegségben szenvedők, a páros végtagokra, illetve mind a négy végtagra kiterjedő 

bénulásban, agyi és gyermekbénulásban és szklerózis multiplexben szenvedők, fejlődési 

fogyatékossággal élő személyek, rosszindulatú betegségben, inzulinfüggő cukorbetegségben, 

pszichózisban, epilepsziában, hemofíliában, állandó krónikus veseelégtelenségben szenvedők, akik 

dialízisre szorulnak, HIV-fertőzéssel, tuberkulózissal, cisztás fibrózissal, autoimmun szisztémás 

betegségekkel kezelt személyek, valamint a felsoroltak kísérője;  

4) azok a tanulók és egyetemi hallgatók, akik a szállást nyújtó vendéglátóegységben az oktatási 

ügyekben 

illetékes minisztérium programja szerinti sport-, testedzési és egyéb tevékenység érdekében vannak 

elszállásolva, azok az egyetemi hallgatók, akik az oktatási intézmény tantervével összhangban 

kötelező oktatás keretében szervezetten vannak elszállásolva a szállást nyújtó vendéglátóegységben, 

valamint a köztársasági és regionális tudás- és ügyességi versenyen részt vevők; 

5) a tartózkodási illeték fizetése alól nemzetközi megállapodások és egyezmények értelmében 

mentesülő külföldi állampolgárok  

6) a szállást nyújtó vendéglátóegységben egyhuzamban 30 napnál tovább elszállásolt személyek. 



A 7 és 15 év közötti életkorú gyermekek 50%-os kedvezménnyel fizetnek tartózkodási 

illetéket. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt személyeknek tartózkodási illetéket akkor nem kell 

fizetniük, ha okmánnyal bizonyítják, hogy teljesítik az e szakasz 1. bekezdésében rögzített feltételt 

(tagsági kártya, iskola, illetve oktatási intézmény igazolása, orvosi bizottság beutalója stb.). 

 

8. szakasz 

A megfizettetett tartózkodási illetékből eredő eszközöket a szállásadó a közbevételek javára 

előírt befizetőszámlára, minden hónap 5-ig be kell, hogy fizesse az előző hónapra vonatkozóan.  

Ha a szálláshely-szolgáltató nem a jelen szakasz 1. bekezdésének megfelelően jár el, köteles a 

megállapított kötelezettség napjától számított 15 napon belül megfizetni a be nem szedett tartózkodási 

illeték összegét a közbevételek előírt fizetési számlájára.  

 

9. szakasz 

Topolya község területén beszedett tartózkodási illetékből származó pénzeszközök a Község 

költségvetésének bevételeit képezik.  

 

10. szakasz 

A tartózkodási illeték meghatározása, a számítás, az elavulás, a beszedés és a 

kényszerbeszedés, a fizetési határidők, a kamatszámítás és a jelen határozat által nem meghatározottak 

tekintetében az adóeljárásra és az adóigazgatásra vonatkozó törvény rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni, ha a vendéglátási ügykörre vonatkozó törvény nem határozza meg másképp.  

 

11. szakasza 

 A jelen határozat végrehajtásának felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási Hivatal 

Közbevételeket megállapító és megfizettető osztálya gyakorolja. 

A határozat alkalmazásának ellenőrzési felügyeletét a Községi Közigazgatási Hivatal 

Felügyelőségi Osztálya végzi felhatalmazott felügyelők által.   

 

 

12. szakasz 

E határozat hatályba lépésével hatályát veszti A tartózkodási illetékről szóló határozat 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3, 2005/9 és 2007/2. számok).  

 

13. szakasz 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
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