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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

az Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban 

adatlaphoz 

(ASP IPAR 001) 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. §-a szerint 

a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az 

adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) 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. 

 

1. Beküldő adatai 

A viselt név, születési név, anyja születési neve, születési hely, idő, címe adatok a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján kerüljenek kitöltésre. 

Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, 

ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény 

kézbesítésével is. 

Beküldő adóazonosító jele adóigazolványban feltüntetett adóazonosító szám szerint kerül 

kitöltésre. 

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

A Meghatalmazott? pontban nyilatkoznia szükséges, hogy a beküldő milyen minőségében jár 

el: „meghatalmazott”, „nem meghatalmazott”, „képviselő”. A megfelelő jelleget a legördülő 

menüben a megfelelő jelleg kiválasztásával lehet megjelölni. 

 
Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az 

engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki 
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Előzmény információ 

Az előzmény információnál elegendő egy hivatkozási szám, iktatószám megadása. 

A Főlapon az alcímet ki kell egészíteni a szabadmezős szövegdobozban arra az évre vonatkozó 

évszámmal, amelyre az adatszolgáltatást a szálláshely- szolgáltató fel szeretné adni. 

 

 

I. Szálláshely- szolgáltató adatai 

A Szolgáltató jellege nem tölthető. 

A Szolgáltató név, születési név, anyja születési neve, születési hely, idő adatai a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján kerüljenek kitöltésre. 

A születési idő a naptárfunkció alkalmazásával is megadható. 

 
A Szolgáltató adószámát is szükséges feltüntetni. 

A Szolgáltató székhelyét, lakóhelyét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, ahol 

tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény 

kézbesítésével is. 

 

II. Szálláshely adatai 

A szálláshely adatai közül a szálláshely nyilvántartási számát, címét, a szobák, a férőhelyek és 

az ágyak számát szükséges megadni. 

III. Vendégforgalom 

A vendégforgalomról ebben a panelban tud a Szolgáltató a táblázat kitöltésével adatot 

szolgáltatni. 

A nyilatkozatban a felelősségteljes kitöltésről a kitöltés helyét, idejét meg kell adni, az aláírás helyén 

beküldő neve kell, hogy szerepeljen. 

Az aláíró jogállása a legördülő menüből választható ki. 

 


