TÁJÉKOZTATÓ
ADATSZOLGÁLTATÁS A 2019. ÉVI VENDÉGFORGALMI ADATOKRÓL
Határidő: 2020. január 31.
(magánszálláshelyet és egyéb szálláshelyet üzemeltetők részére)

Tájékoztatjuk a Tisztelt szálláshely-szolgáltatókat, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 16. § (1) bekezdése alapján a
magánszálláshelyet1, valamint az egyéb szálláshelyet2 üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az
adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban
adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontok szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és
magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az
adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.
A jegyző a részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal
rendelkezésére bocsátja, illetőleg felhasználja az adóztatási adatok ellenőrzésére is.
Az adatlapot* a 2019. évre vonatkozó adatokkal kitöltve legkésőbb 2020. január 31. napjáig
szíveskedjenek visszajuttatni az Adó Iroda felé!
*Az adatlap letölthető: https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyokletoltese
Amennyiben a szálláshely-szolgáltató adószámos magánszemély, úgy adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesítheti „papír alapon” (postai úton vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon),
illetve az ePapír felületen elektronikus úton.

1
magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni
vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének
hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
2
egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de
szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló
rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra
kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

1

Ha a szálláshely szolgáltató gazdálkodó (egyéni vállalkozók, cégek stb.) úgy számára kötelező az
elektronikus ügyintézés, ennek megfelelően adatszolgáltatásukat kizárólag az ePapír felületen
elektronikus úton nyújthatják be.
Az
adatszolgáltatás
teljesítésére
szolgáló
űrlap
(xlsx)
letölthető
a
www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese internetes elérhetőségről.
Az adatszolgáltatás teljesítésére az a szálláshely-szolgáltató is köteles, aki 2019. évben kezdte vagy
szüntette meg szálláshely-szolgáltatási tevékenységét!
Tájékoztatjuk arról is, hogy a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján
találhatnak az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek
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