
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (XII.16.) önkormányzati 
rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 

1. § 

Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról e rendelet 1. mellékletében szereplő 
adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is 
– vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó 
alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem terjed ki a turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó, szálláshelykezelő szoftver alkalmazás 
használatára kötelezett szálláshely-szolgáltatóra.” 

2. § 

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2022. december 15. 
 

 

 …………………………………. …………………………… 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 

 jegyző polgármester 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás kötelező adattartalma:” 


