
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X. 20.) Korm.

rendelet előírásai alapján

1. A szálláshely-szolgáltató neve/cégnév:
_______________________________________________________________

     A szálláshely-szolgáltató címe, illetve székhelye:
 ________________________________________ város/község ___________

______________________ út/utca/tér ___________ szám ________ em, ajtó
     
      Születési hely, idő:________________________________________________
       Anyja neve:______________________________________________________

Telefonos elérhetősége: ___________________________________________

Elektronikus elérhetősége: ________________________________________

2. A  szálláshely-szolgáltató  cégjegyzékszáma,  az  egyéni  vállalkozó  nyilvántartási
száma:
_______________________________________________________________

3. A szálláshely-szolgáltató adószáma:
___________________________________________________________

4. A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele:
___________________________________________________________

5. A szálláshely címe: 
________________________________________ város/község _________

______________________ út/utca/tér _________ szám _______ em, ajtó

Egyéb: ______________________________________________________

Helyrajzi száma: _____________________________________________

6. A szálláshely befogadóképessége:

- vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma:
   _________________________________________________________
- ágyak száma: ______________________________________________



            - férőhelyek száma:___________________________________________
 
           - Kemping befogadóképessége:

              Területegységek száma:______________________________________
              
              Üdülőházak (lakóegységek) száma:_____________________________

              Ágyak száma:______________________________________________

7. A szálláshely használati jogcíme:

  tulajdonos  társtulajdonos     bérlemény 

   haszonélvező  egyéb: _________________________

8. A szálláshely elnevezése:

__________________________________________________________

9. Nyilatkozat,  hogy  mely  szálláshelytípus  tekintetében  kívánja  folytatni  a
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet: 

  Szálloda  Panzió  Kemping

  Üdülőház  Közösségi szálláshely  Egyéb szálláshely

  Falusi szálláshely

10.  A  szálláshelyen  élelmiszert,  élelmiszer-nyersanyagot  előállítani,  felhasználni
vagy forgalomba hozni

  kívánok  nem kívánok.

11. Arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a
rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül
használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt 

   kiadtak               nem adtak ki. *

12. A  szálláshelyen  egyéb,  külön  jogszabály  alapján  engedélyköteles  kereskedelmi
tevékenység folytatása 

  történik                     nem történik,

       kérelem egyidejűleg



  benyújtásra kerül                   nem kerül benyújtásra. *

13. A szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján bejelentés köteles/működési engedély
köteles kereskedelmi tevékenység folytatása 

  történik                     nem történik,

bejelentés egyidejűleg, illetve a működési engedély iránti kérelem 

   benyújtásra kerül                       nem kerül benyújtásra. 

14. Egyidejűleg  benyújtásra  kerül  gyógyászati  jellegre  utaló  megnevezés  engedélyezése
iránti kérelem: 

  Igen                            nem. 

A bejelentéshez mellékelni kell: 

 nem  a  kérelmező  tulajdonában  lévő  szálláshely  használatának  jogcímére
vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével

 haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-
szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

 közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

 szálláshely helyszínrajza.

Nyilatkozat

Hozzájárulok,  hogy a  kérelemben feltüntetett  alapvető személyi  és  lakcím adatokat  a
személyes adatok védelméről szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód.
1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak megfelelően kezeljék. 

             
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek, az üzemeltetni kívánt szálláshely megfelel a 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti követelményeknek. 

  igen                 nem        

Kelt: …………………, 20…… év ………… hó ……. nap

……………………………………

 (cégszerű) aláírás 



Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kiadása iránti kérelemhez 
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!)

Hozzájáruló adatai

Hozzájárulói minőség:

     társtulajdonos
     haszonélvezőt

Név/cégnév:___________________________________________________________________________

Lakcím/székhely:_______________________________________________________________________

Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve:___________________________________________________________________________

A szálláshely-üzemeltetési kérelemben megjelölt szálláshely címe:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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

Kelt:_________________,20____. ______hó______nap

_______________________
hozzájáruló

Tanu 1.                                                                                                             Tanu 2.

Név:_________________________________                                      Név:____________________________

Cím:_________________________________                                      Cím:____________________________

Szem.ig.szám:_________________________                                     Szem.ig.szám:____________________

Aláírás:_______________________________                                    Aláírás:__________________________


