Túl vagyunk a félmilliós vendégéjszaka számon Egerben
(az év első kilenc hónapjának adóbevallási adatai eredményes és egyre növekvő idegenforgalmat
mutattak városunkban)
Nem véletlen, hogy városunk kapta a legtöbb szavazatot az év szállása internetes szavazáson az egyik legnagyobb
szálláskereső weboldal (szallas.hu) versenyén. Az idegenforgalmi adóbevallások adatai alapján az ágazat jól
teljesít, Eger továbbra is meghatározó szerepet tölt be a régió és Magyarország turizmusában. A
nyilvántartásba vett szálláshely szolgáltatók száma is emelkedik, míg 2013. évben 285 nyilvántartott szálláshely
volt a városban, 2019. szeptember 30-ig ez a szám 599 szálláshelyre nőtt.
Eger Megyei Jogú Városban - 2019. első kilenc hónapjában - a helyi adónemeken belül a beszedett
idegenforgalmi adók az adóbevételek 4,0%-át tették ki. A háromnegyed éves pénzügyi zárás adatai alapján a
2019. év első kilenc hónapjában tovább nőtt az egri turizmus teljesítménye, a megyeszékhelyen működő
szálláshelyek árbevétele.
Óvatos optimizmusra ad okot, hogy a helyi adóztatás (1992.) és az önkormányzati rendszer bevezetése óta a 2019es pénzügyi év első kilenc hónapjában érkezett a legtöbb adóbevétel az önkormányzat számláira. A turizmus
Egerben jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. Az
idegenforgalmat és az idegenforgalmi adóbevételt (IFA) tekintve a megyei jogú városok (23) tekintetében Eger
évek óta vezető pozíciót tölt be. A megyeszékhelyek között - a helyi adóbevételeken belül - itt Egerben van a
legnagyobb súlya és szerepe az idegenforgalmi adóbevételeknek.
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Az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta az 501 ezres vendégéjszaka számot, ez 18 ezer
vendégéjszakával több, mint volt a tavalyi év hasonló időszakában.
Vendégéjszakák és adóbevételek alakulása
(2013-2019. január- augusztus hónapokban)
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Idegenforgalmi adóbevallási adatok
(2019. január- augusztus hónapokban)

A bevallott idegenforgalmi adó az adóköteles vendégéjszaka szám növekedésével arányosan emelkedett, a
növekedés 7.318 ezer forint. Fontos kihangsúlyozni, hogy az idegenforgalmi adófizetés nem az egri
polgárokat, lakosokat és nem az Egerben működő vállalkozásokat terheli, hanem csak és kifejezetten az itt
tartózkodó turistákat.
Eger, 2019. november 05.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Cím és ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu Honlap cím: www.eger.hu; Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
Önkormányzati Hivatali Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

(Adatok forrás: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága ASP adatfeldolgozó program adatai)
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