Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
„NÜB21”
Bejelentő lap nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység
bejelentéséhez, változás bejelentéséhez
A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtásának napjától nyújthat!

I.

Bejelentés, kérelem jellege
o Új szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

o Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban történt változás bejelentése
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma:

II.

__________________________________________________

A szálláshely-szolgáltató adatai

Családi neve / Cégnév:____________________________________________________________________________________________
Utóneve 1.:________________________________________________ Utóneve 2.:___________________________________________
Születési családi neve:____________________________________________________________________________________________
Születési utóneve 1.:_____________________________________ Születési utóneve 2.:______________________________________
Születési helye: __________________________________ város/község, ideje: ___________ év _____________________ hó __________ nap
Anyja születési családi neve: _________________________________________________________________________________________
Anyja születési utóneve 1.:_________________________________ Anyja születési utóneve 2.:___________________________________
Adóazonosító jele: _____________________________________

Adószáma: ______________________ - ________ - ____

Statisztikai számjele: _________________________ - ________ - _______ - ____
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________________ város/község
________________________________ közterület _____________ közterület jelleg _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó
Szálláshely-szolgáltató telefonszáma: _________________________________________________________
Szálláshely-szolgáltató e-mail címe: __________________________________________________________

III.
1.)

Szálláshely alapadatai
Szálláshely elnevezése: _________________________________________________________________________________________
(A szálláshely elnevezésével kapcsolatos fontosabb szabályokról tájékozódjon kitöltési útmutatónkból!)

2.)

Szálláshely címe: ____________________________________________________________________________________ város/község

________________________________ közterület _____________ közterület jellege _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó
Szálláshely helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________

3.)

Szálláshely befogadóképessége :

Vendégszobák (halóhelyiségek) száma:
Férőhelyek (fekvőhelyek) száma:

___________ db
___________ db

(Kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást kíván nyújtani!)

4.)

Szálláshely típusa:
o
o

_ Üdülő

_ Gyermek- és ifjúsági tábor

Üdülő
Gyermeküdülő

o

Villa

o
o

Gyermek- és ifjúsági tábor
Telepített sátortábor

o
o

Turistaház
Kulcsosház

_ Nomád táborhely
_ Hegyi menedékház

o

Matracszállás

_ Bivakszállás

o
o

Bivakszállás
Téliesített bivakszállás

_ Pihenőház

o Vendégszállás

_ Kollégium
5.)

Önminősítés:

_ „A” kategória
_ „B” kategória
_ „C” kategória

6.)

Nyitvatartás jellege:
_ Állandó
_ Idény
_ Eseti

7.)

Szálláshely üzemeltetésének
módja:

_ Állandó felügyelet nélkül
üzemel
_ Állandó felügyelettel üzemel

8.)

Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység végzésének módja:

_ Melléktevékenység
_ Kiegészítő tevékenység

IV.

Kötelező mellékletek
o Az az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
o A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot.

Tudomásul veszem, hogy mint szálláshely-szolgáltató, köteles vagyok vásárlók könyvét
rendszeresíteni, melyet a használatbavétel előtt a jegyzővel hitelesíttetek.

_ Igen

Kijelentem, hogy a bejelentésben feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
Helység

_____

____

__

év

hó

nap

___________________________________________________
Szálláshely-szolgáltató aláírása

