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Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6.§-a alapján 

 

 

I. A szolgáltató adatai 

a) A szálláshely-szolgáltató   

 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Címe/Székhely: ……… irányítószám ……………….………………………………. település 

 ………………............................................................................... utca …………….hsz. 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………… 

b) A szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

□□-□□-□□□□□□/ □□□□□□□□ 

c) Adóazonosító száma: □□□□□□□□-□-□□ 

    Statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□ 

II. A szálláshely adatai 

d) A szálláshely címe:  ………... irányító száma…….………………………………. település 

………………………............................................................................... utca …………….hsz. 

Helyrajzi száma:……………… 

 

e) A szálláshely befogadóképessége: 

 

a vendégszobák száma: ………………………………………………...  
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kemping esetén: területegységek száma: ……………………….  

 

 

az ágyak szám: ………………………………………………………… 

 

f) A szálláshely használatának jogcíme: ……………………………………………………….. 

 

 

g) A szálláshely elnevezése: …………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

h) A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, mely szálláshelytípus tekintetében kívánja 

folytatni (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ alapján) aláhúzással jelölve  

 

Figyelem, egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeletetéséi tevékenység 

folytatható! 

(1) szálloda 

 

(2) panzió 

 

(3) kemping 

 

(4) üdülőház 

 

(5) közösségi szálláshely  

 

(6) egyéb szálláshely 

 

(7) magánszálláshely 

i) a szálláshelyen a szolgáltató kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, 

felhasználni, vagy forgalomba hozni (a megfelelő rész előtti négyzetben jelölje x-szel): 
 

 igen     nem 
 

j) szolgáltató nyilatkozata arról, hogy kéri-e helyszíni szemle tartását (a megfelelő rész előtti 

négyzetben jelölje x-szel): 
 

 igen     nem 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);  
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 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; 

 a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot. 

 

Alulírott bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt:………………………, 20……………………… 

 

       P.H:    

____________________ 
kérelmező (cégszerű) aláírása 

 

 

 

 
A bejelentést átvettem: 20___. _______________ hó ___napján  

        ________________________ 

                           aláírás 

 

 


