
 
 
NAPFÉNY  Üdülőszövetkezet 
ZALAKAROS, Termál u. 10. 
 

M E G H A T A L M A Z Á S  
 
Alulírott_____________________________________(név)____________  
 
_________________________________________(lakcím) sz. alatti lakos, aki a 

__________ tagsorszámú üdülési joggal rendelkezem, a _____________ -tól 

________________-ig rendelkezésemre álló üdülési időszakot átengedem, és meghatalmazom 

__________________________________________ (név) 

_______________________________________________________ (lakcím)  
 
sz. alatti lakost, hogy a fent megjelölt turnusomat igénybe vegye. Büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a fent megnevezett kedvezményezett személy: 
 

1. Házastársam, egyeneságbeli rokonom, örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermekem, 
örökbefogadó mostoha és nevelőszülőm, testvérem, élettársam, egyeneságbeli rokonom 
házastársa, házastársam egyeneságbeli rokona, házastársam testvére, testvérem 
házastársa, s így a napi idegenforgalmi adó megfizetése alól mentes. 

 
2. Az 1. pontban megjelölt személy(ek), ill. a vele érkező 

________________________________ (név) 18 éven aluli személy(ek). 
 

3. A NAPFÉNY Üdülőszövetkezet  _________ tagsorszámú tagja. 
 

4. Nem tartozik az 1-2-3. pont alatti körbe, tehát az idegenforgalmi adó napi összegét 
érkezéskor köteles megfizetni. 

 
_____________________, _______év _______hó _______nap 
 

________________________                           ________________________ 
meghatalmazó aláírása                                           meghatalmazott aláírása 

 
Megjegyzés:   
A meghatalmazó, ha üdülési jogát hozzátartozójának engedi át, az 1. pontban a megfelelő szót 
húzza alá. Az 1. pont szövege a hozzátartozók körének a Polgári Törvénykönyv szerinti 
meghatározása. Ha a meghatalmazó az 1., 2. vagy 3. pont valamelyikéről nem nyilatkozik, akkor 
az úgy tekintendő, hogy a kedvezményezett a 4. csoportba tartozik, és idegenforgalmi adó 
fizetésre kötelezett.  
 
Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy a Meghatalmazás nem a Napfény Hotel*** szállodai 
szobáiban való elhelyezésre vonatkozik. A tájékoztatás hiányából, vagy téves informálásból 
adódó félreértések elkerülése érdekében, a lakrészek színvonaláról és nagyságáról (az 1 szobás 
lakrészt 3 fő, a 1,5 szobásat max. 5 fő veheti igénybe)  érdeklődjön a Meghatalmazást biztosító 
szövetkezeti tagtól vagy a tagi ügyintézőinktől - munkanapokon 8-15 óra között - az alábbi 
telefonszámokon: +36 30 699-3500, +36 30 463-3181. 
  
Az elektronikus bejelentkezéshez, életkortól függetlenül személyi igazolvány, 
útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya szükséges! Személyazonosító okmány 
hiányában a szálláshely-szolgáltató nem fogadhatja a vendéget! A szállást érkezés 
napján 14-21 óra között lehet elfoglalni, elutazás napján 10 óráig kell átadni. A 
konyhatakarítás a vendég feladata. A turnusigénybevétellel kapcsolatos 
fontosabb tudnivalókról, szolgáltatásokról és az itt-tartózkodás szabályairól az 
apartmanban elhelyezett mappában  találnak tájékoztatást! 


