Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
„SZÜB19SZSZ”
Bejelentő lap SZÁLLODA
szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentéséhez, változás bejelentéséhez
Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési tevékenység
bejelentését követően folytatható!

I.
Új szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

_ Igen

_ Nem

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban történt
változás bejelentése

_ Igen

_ Nem

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma:

__________________________________________________

II. Közigazgatási eljárási illeték megfizetésének módja:
_ Illetékbélyeg (Elektronikus ügyintézésre NEM kötelezettek
számára!)
_ Banki átutalás
____________ év _____________________ hó __________ nap

Megfizetés ideje:
III. Bejelentés kitöltőjének neve:

_____________________________________________________________________________________________________________
Telefonszáma: __________________________________

E-mail címe: ___________________________________________________

IV. A szálláshely-szolgáltató adatai:
Családi név/ Cégnév:______________________________________________________________________________________________
Utónév 1.:________________________________________________ Utónév 2.:__________________________________________
Születési családi név:___________________________________________________________________________________________
Születési utónév 1.:_____________________________________ Születési utónév 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: __________________________________________________________
V/1. Szálloda alapadatai
Szálloda neve: _______________________________________________________________________________________________
A természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály szerinti, az
intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezésének engedélyezése
iránti kérelmet nyújtok be a jegyzőhöz:

_ Igen

_ Nem

Az „Eger”; „Agria” névhasználathoz előzetes engedélyt kértem:

_ Igen

_ Nem

Szálloda címe: __________________________________________________________________________________________ város/község
________________________________ közterület _____________ közterület jellege _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó
Szálloda helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________

V/2. Ingatlan használatának jogcíme:

_ Tulajdonos

_ Társtulajdonos

_ Haszonélvező

_ Bérlő

_ Egyéb használati jogcím

V/3. Szálloda befogadóképessége:
Szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel
rendelkező egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy több
vendég egyidejű elszállásolására alkalmas.
Szálláshely szobáinak összessége: a szálláshely vendégek elszállásolására
alkalmas szobáinak az összessége.

___________ db

Szálláshely ágyainak száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett
fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy a két vendég részére
alkalmas fekvőhely két ágynak számít.

___________ db

Szálláshely befogadóképesség: a szálláshelyen a vendégek egyidejű
elszállásolására rendelkezésre álló férőhelyek száma azzal, hogy a
maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az ideiglenesen
elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának
összessége.

___________ db

V/4. Bejelentésre vonatkozó egyéb adatok:
A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszernyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni:

_ Igen

_ Nem

A szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle megtartását kéri:

_ Igen

_ Nem

A szálláshelyet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánja működtetni:

_ Igen

_ Nem

A szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedély- vagy
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni:

_ Igen

_ Nem

VI. Szálláshelykezelő szoftver adatai:
Szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.
Szoftver elnevezése: __________________________________________________________________________________
Szoftver száma: _____________________________________________________________________________________

VII. Mellékletek
Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum:

_ Igen

Helyszínrajz csatolása:

_ Igen

Mellékletek száma:

___________ db

Az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat:

_ Igen

Mellékletek száma:

___________ db

Megfelelőségi nyilatkozat csatolása:

_ Igen

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

_ Igen

Kijelentem, hogy a bejelentésben feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
Helység

_____
év

____
hó

__
nap

___________________________________________________
Szálláshely-szolgáltató aláírása

Szállodára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy szálláshely-szolgáltatási tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely
folyamatosan megfelel az alábbi követelményeknek:
Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és
reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a
hasznosított szobák száma legalább tizenegy.
1. Szálloda
1/A. Bejelentési követelmény
1. Fogadóhelyiség recepcióval (asztal vagy pult).
2. Reggelizőhelyiség vagy reggeli felszolgálására alkalmas helyiség.
3. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.
5. A szállodai szobaegység (szoba és hozzá tartozó fürdőszoba) nagysága szobatípusonként a teljes szobaszám legalább
80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.
6. A szállodai szobaegység berendezése:
a) az ágy mérete: egyszemélyes ágy: legalább 80 × 190 cm; dupla ágy: legalább 160 × 190 cm, ágyszerkezet rugalmas
ágykeret (boxspring, rugalmas lécesbetét vagy ennek megfelelő megoldás),
b) ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c) korszerű, alvásra alkalmas és higiénikus állapotú takaró (paplan, pléd) és párna,
d) ágyanként: éjjeliszekrény vagy lerakóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság (legalább 1 szék), legalább négy darab
egyforma vállfa,
e) ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f) asztal vagy íróasztal,
g) bőröndtartó vagy bőröndtároló,
h) papírkosár vagy szobai szemetes,
i) szabad konnektorok a szobában,
j) szobavilágítás,
k) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
l) a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és wc vagy fürdőkád és wc. A fürdőszoba felszereltsége:
zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas, elektromos csatlakozó a tükör mellett,
szeméttároló.
1/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat. Recepciós vagy portaszolgálat: 24 órán keresztül elérhető telefonon a
szállodából, illetve kívülről. Személyzet áll rendelkezésre legalább napi 14 órán keresztül.
2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.
3. Tisztaság és higiénia a szálloda egész területén.
4. Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5. Azonosítható személyzet.
6. A szobákban ágyazás naponta.
7. A szobák és közösségi terek napi takarítása.
8. Textilváltás:
a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,
b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
9. Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt szappan vagy folyékony szappan vagy
tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
10. Üzenetközvetítés, ébresztés.
11. Ételkínálat: legalább kontinentális reggeli a szállodában reggel 10 óráig.
12. Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a szállodában.
13. Csomag- és értékmegőrzés.
14. Szállodai weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
15. Vendégtájékoztató a szállodai szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott formában vagy
elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
16. Helyi információs anyagok a recepción.
17. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára
vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
18. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.
Kijelentem, hogy a fent jelzett valamennyi bejelentési és üzemeltetési követelménynek a szálloda folyamatosan
megfelel!
Kelt: Eger, 201___ _________ __
________________________________
Szálláshely-szolgáltató aláírása

Hozzájáruló nyilatkozat
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a szálláshely-szolgáltató nem egyedüli tulajdonosa a szálláshelynek, vagy
ha a szálláshely-szolgáltató nem tulajdonos vagy nem haszonélvező és a szálláshelyet haszonélvezeti jog terheli!

I.
Szálláshely címe: ____________________________________________________________________________________ város/község
________________________________ közterület _____________ közterület jellege _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó

II.
Hozzájáruló adatai:
_ Társtulajdonos

_ Haszonélvező

Családi neve:___________________________________________________________________________________________________
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.:___________________________________
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________________ város/község
________________________________ közterület _____________ közterület jelleg _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó

Kijelentem, hogy hozzájárulok a fent megnevezett ingatlanon a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásához.

_____________________________
Helység

Tanú 1.

_____

____

__

év

hó

nap

___________________________________________________
Hozzájáruló aláírása

Tanú 2.

Tanú neve:
Tanú neve:
______________________________________________________ ___________________________________________________________
Lakcíme:
Lakcíme:
_____________________________________________________ _____________________________________________________________
Személyi igazolvány száma:
_______________________________________

Személyi igazolvány száma:
_______________________________________

Aláírása:
Aláírása:
______________________________________________________ _____________________________________________________________

