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Balatonalmádiban például már a 19. század végén talál-
kozhattunk ezzel az adóformával, ugyanis az 1899. május 
l-jén jóváhagyott „Almádi fürdőszabályzat” tette kötelező-
vé. Akkoriban nyomtatásban megjelentették a fürdőhe-
lyen nyaralók névsorát, és azt is, hogy hány tagú a család. 
Ez csak a befizetett kurtaxa alapján volt lehetséges. 
Almádiban ugyan speciális volt a helyzet, mert 1883-tól 
1918-ig az Almádi Fürdő Rt., majd ezután a Balatonalmádi 
Fürdő és Építő Rt. szedte be a díjakat.

A kurtaxa összegét nem önkényesen szabhatták meg, 
hanem csak hatósági jóváhagyással voltak jogosultak erre.

1919–1945 években, az ún. egyenes adók sorában, a 
vegyes adók között már ott szerepelt az idegenforgalmi 
járulék, gyógy- és üdülőhelyi díj is.

1. A magyarországi turizmus fejlődése, 
adózásának kialakulása
Az 1920-as évek második felétől megkezdődött hazánk-
ban a turizmus tudatos fejlesztése. Megalakult az Országos 
Idegenforgalmi Tanács, és ebben az időszakban kezdte 
meg működését annak Balatoni Intéző Bizottsága is. A 
külföldiek beutazását elősegítő intézkedések történtek, 
közlekedési feltételek is javultak, valamint mai kifejezéssel 
élve, megkezdődött a marketingtevékenység.

A 30-as évek második felétől a belföldi idegenforga-
lom élénkítése, balatoni nyaralás, falusi turizmus, is foko-
zott figyelmet kapott.

A magyar idegenforgalom a két világháború között 
1937-ben érte el csúcspontját. A főváros mellett már szá-
mottevő volt a Balaton, a Mátra, a Bükk, a Dunakanyar, 
valamint egyes vidéki városok és népművészeti értékben 
gazdag falvak vendégforgalma is.

Ebben az évben az országba érkező külföldiek száma 
380 ezer fő (zömében német és osztrák) volt, míg a kül-
földre utazó magyaroké meghaladta a 220 ezer főt, és 
körülbelül 1 millió magyar állampolgár vett részt a belföl-
di turizmusban. A nemzetközi idegenforgalomból szár-
mazó bevételek elérték az export értékének 7 százalékát.

A második világháború után a nemzetközi idegenfor-
galom hazánkban minimálisra zsugorodott. Az 50-es évek 
közepéig alig néhány 10 ezer fő volt a magyarországi úti 
céllal érkező beutazók száma.

Az 1960-as évek elejéig a klasszikus értelemben vett 
nemzetközi idegenforgalom zömében a hivatalos utazá-
sokra és rokonlátogatásokra korlátozódott, a belföldi ide-
genforgalom azonban ebben az időszakban gyors fejlődés-
nek indult, elsősorban a szociálturizmus megszervezésével.

Az 1960-ban a szakszervezeti, vállalati, intézményi 
üdülőkben félmillió fő fordult meg. Az 1970-es évektől a 
turizmus a magyar lakosság egyre nagyobb hányadánál az 
életmód szerves részévé vált.

Az 1980-as években a hazai lakosság közel egyharma-
da használta fel szabadságát tartós belföldi üdülésre, mint-
egy ötöde víkendezett, és több mint a fele vett részt szál-
láshely igénybevételével nem járó kirándulásokon.

A belföldi idegenforgalom fejlődését elősegítette a 
magánnyaralók, hétvégi házak, hobbitelkek nagyszánú 
növekedése.

A szociálturizmust igénybe vevők száma az 1980-as 
évek második felében már megközelítette az 1,5 millió 
főt.

Ha 1990-ig vizsgáljuk az idegenforgalom növekedésé-
nek kérdését, akkor meg kell állapítanunk, hogy az 1980-
as évek végéig az alapvetően extenzív jellegű volt. 
Hazánkba látogató külföldiek száma gyorsan növekedett, 
többségük az alacsony fizetőképességű (zömében az akkor 
szocialista országokból érkező) turista volt. A fogadóké-
pességet, a szolgáltatások mennyiségét, minőségét hiá-
nyosságok jellemezték.

1990. január 1-jével megszületett a helyi adókról szóló 
C. törvény (továbbiakban: Htv), melynek 30.§–34.§ fog-
lalkozik az idegenforgalmi adó törvényi szabályozásával.

Az idegenforgalmi adó bevezetésének célja, hogy az 
önkormányzat részesedjen az általa létrehozott, üzemelte-
tett létesítmények, illetve az általa kialakított kulturált 
környezet előnyeiből, idegenforgalmi vonzerőt jelentő 
beruházásaiból származó jövedelmekből.

Nagy Mária

Az idegenforgalom adózása

Rövid idegenforgalmi áttekintéssel, nemzetközi példákkal

Mint minden nyáron, idén is rá kellett döbbennünk: adót kell fizetnünk, ha barátainkat, rég nem látott 
családtagjainkat látjuk vendégül nyaralónkban, üdülőnkben. Az idegforgalmi adó, hívjuk bárhogy is, már 
régen jelen van adókötelezettségeink között.
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A Htv. megalkotásával települési önkormányzatok 
felhatalmazást kaptak arra, hogy illetőségi területükön 
rendelettel helyi adókat vezessenek be.

Az önkormányzatok 2005-től a vendégéjszakákhoz 
igazodó adómértéket saját döntésük alapján – a helyi sajá-
tosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelmé-
nyeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazo-
dóan – maximum az inflációval növelhetik. Így a jelenleg 
is hatályos idegenforgalmi adó lényege a következő:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 
legalább egy vendégéjszakát tölt el. Az adóköteles tevé-
kenység sajátosságaihoz igazodó jogszabályok vonatkoz-
nak az idegenforgalmi adó érvényesítésére, mivel a tartóz-
kodási idő (vendégéjszaka) után idegenforgalmi adót az 
úgynevezett adóbeszedésre kötelezett (például az üzemel-
tető, az üdülőt fenntartó szerv, a helyiség tulajdonosa, a 
rendelkezni jogosult) szedi be. A helyi idegenforgalmi adó 
összegéről és átvételéről az adóalany részére bizonylatot 
állít ki. A beszedésre kötelezettnek a megállapított adót 
akkor is meg kell fizetnie, ha azt elmulasztotta beszedni. 
A beszedett adó – a bevallással egyidejűleg – a beszedést 
követő hónap 15. napjáig esedékes, azaz eddig kell az 
adózónak az önkormányzat adóhatóságához befizetni. A 
településen tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjsza-
kák száma, mint az adó alapja után az adó mértékének 
felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300 
forint, vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, 
illetve szállásért bármilyen jogcímen (például üdülőhasz-
nálati jog) fizetendő ellenérték mint adóalap (például 
üzemeltetési költség) után az adó mértékének felső határa 
az adóalap 4 százaléka.

Az önkormányzatok az idegenforgalmi adó esetében, 
amennyiben az nem ellentétes a Htv.-vel, rendeletben 
maguk szabhatják meg annak mértékét, vagy akár azok-
nak körét, akiket mentesíteni kívánnak az adófizetési 
kötelezettség alól.

A Htv. alapján ugyan nem adómentes a rokonlátoga-
tás, az önkormányzatok a közeli hozzátartozókat mente-
síthetik az adófizetési kötelezettség alól.

Találkozhatunk olyan önkormányzati rendelettel is, 
ahol a gyógykezelés céljából a településre érkező vendége-
ket mentesítik a fizetés alól.

Noha a helyi sajátosságokhoz igazodóan az adó mérté-
két, egyes adómentességeket megállapító helyi adórende-
letek közzé kell tenni az adott települések polgármesteri 
hivatalában és az önkormányzat honlapján, ennek ellené-
re az adóalanyok számára sok esetben adókötelezettségük 
ténye sem ismert. Ennek következménye pedig az lehet, 
hogy az adóbevallás vagy adóbefizetés elmarad, s így az 
önkormányzati adóhatóság velük szemben adójogi szank-
ciókat szab ki.

Segítségül 2013. január 1-jétől, a Magyar Államkincstár 
üzemeltet egy országos, helyi adóztatási információkat 
tartalmazó adatbázist.

Az említett adatbázis havonta frissül, valamennyi 
önkormányzat vonatkozásában tartalmazza a településen 
működtetetett helyi adónemekre vonatkozó, az adóala-
nyok számara fontos adózási információkat, azaz azt, 
hogy milyen adónemek működnek a településen, mekko-
ra adómértékkel, illetve létezik-e bármilyen rendeleti 
adómentesség vagy adókedvezmény.

Ha már tudjuk, hogy fizetnünk kell az adott települé-
sen idegenforgalmi adót, akkor azon sem fogunk csodál-
kozni, ha kertkapunkban megjelenik az önkormányzat 
munkatársa. Méltánytalan és célszerűtlen lenne az egy-két 
éjszakát a településen töltő személyeket arra kötelezni, 
hogy egyesével fáradjanak be a polgármesteri hivatalba 
megfizetni az adót.

Az idegenforgalmi adó beszedésének elmulasztása nem 
mentesít a befizetés alól, tehát helytállási kötelezettség 
terheli az adóbeszedésre kötelezett személyt.

Az idegenforgalmi adó Ausztriában, Németországban 
sem ismeretlen. Az „Ortstaxe”vagy „Kurtaxe” kivetési joga 
a községeket, illetve a kantonokat illeti meg. Különböző 
elnevezésessel van jelen a köztudatban, mint például 
„Aufenthaltsabgabe”, „Beherbergungstaxe”, 
„Nächtigungtaxe”, „Kurabgabe”, vagy „Tourismusabgabe”. 
Valahol azonban csak egyszerűen „Ágyadónak” 
„Bettensteuer”-nek hívják.

2. Külföldi példák

Ausztria: Az adófizetésre kötelezettek köre tulajdonkép-
pen megegyezik a hazánkban is ismertekkel, azaz a 
magánszemély, aki nem állandó lakosként a tartomány 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt el. 
A tartózkodási idő (vendégéjszaka) után idegenforgalmi 
adót kell fizetnie, azt az úgynevezett adóbeszedésre köte-
lezett (az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a helyiség 
tulajdonosa, a rendelkezni jogosult) szedi be.

Az idegenforgalmi adó alapjának meghatározása az 
egyes tartományokban különbözőképpen történik

Például Voralbergben Tirolban, Salzburgban, 
Karintiában, Stájerországban vagy Burgenlandban az ide-
genforgalmi adó alapja az idegenforgalmi tevékenységre 
használt terület nagysága, azaz a nyaralóépület alapterüle-
te. Alsó- és Felső Ausztriában pedig a vendégéjszakát 
igénybe vevők száma határozza meg azt.

A fizetés alóli mentességeket az egyes tartományok 
maguk határozhatják meg. Burgenlandban az üdülő tulaj-
donosa, önbevallást tesz az ingatlan nagyságára vonatko-
zóan, majd a helyi polgármesteri hivatal egyéb helyi sajá-
tosságokat is figyelembe véve, határozza meg a fizetési 
kötelezettséget.

Karintiában helyi városi tanács által elfogadott rende-
let szerint az idegenforgalmi adó személyenként és ven-
dégéjszakánként 0,36 € –1,45 €. közötti összeg.

Németország: Az idegenforgalmi adót Baden-Baden-
ben már 1507-ben kivetették, ugyan a megnevezése a 
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„Fürdőjog”, azaz a fürdéshez való jogosultságot engedé-
lyezett. Jelenleg Baden-Baden az idegenforgalmi adó 
mértéke 1,40–3,20 €. közötti összeg.

Dortmund városában 2010. november 1-jétől létezik 
az ún. „hoteladó”, melynek mértéke minden vendégéjsza-
ka után 5 százalék. Azok a vendégek, akik be tudják 
mutatni a „kiküldetési rendelvényüket” mentességet kap-
nak az idegenforgalmi adó fizetése alól, ezzel is ösztönzi a 
város vezetése az üzleti turizmus fejlődését.

2011. január 1-től Erfurt városa is bevezette az úgyne-
vezett „City” adót, melynek mértékét a városi tanács 
határozza meg.

Kölnben például 2013. január 1-jétől ún. kulturális 
adót kell megfizetni a magánszállásokat igénybevevőinek.

Horvátország idegenforgalma különösen nyáron 
élénk. Így az idegenforgalmi adó megállapított összege 
szezontól függő, nézzünk erre is egy példát:

Losinj szigetén 2013. május 1. és 2013. szeptember 
30-ig naponta 7 K kuna az adó, kedvezményben a 12–18 
év közöttiek részesülnek, így ők 3,50 kunát fizetnek.

Szezon előtt és után a fizetési kötelezettség a követke-
zőképpen alakul: 2013. január 1. és április 30 között, 
valamint október 1. és december 31 között naponta 5,50 
kuna az adó, 2,75 kuna a 12–18 éves kor közöttieknek a 
fizetési kötelezettség

12 év alatt adómentesség illeti meg a gyerekeket bár-
melyik időszakban nyaralnak is a szigeten.

Tehát ha nyaralni vagy pihenni megyünk akár itthon, 
akár külföldön, fizetünk idegenforgalmi adót, bár az elne-
vezése lehet más is. Általánosságban azonban megállapít-
hatjuk, hogy a kivetési jog mindig az adott közösség 
vezetését illeti meg, alanyai pedig azok a természetes sze-
mélyek, akik nem állandó jelleggel tartózkodnak a telepü-
lésen. Az adó mértéke, mentességi köre változó, mivel azt 
minden esetben a közösség vezetése határozza meg.

A bevallási, befizetési kötelezettség is változó lehet.
Ha szállodában vagy panzióban vagyunk, szinte fel 

sem tűnik, hogy idegenforgalmi adó fizetésének alanyai 
lettünk, mivel annak összege a számlában szerepel. 
Azonban nyaralónk kertkapujában megjelenő önkor-
mányzati adóellenőr felbőszít minket. Megoldással sajnos 
nem szolgálhatunk, adófizetésünket teljesítenünk kell, 
különben az önkormányzati adóhatóság adójogi szankciót 
alkalmazhat.
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