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B e j e l e n t é s  

szálláshely – szolgáltatási tevékenység folytatásáról 

(239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján) 

A szálláshely-szolgáltató adatai 

Neve  …………………………………………………………………………….. 

Címe, székhelye:  .....................................................................................................................  

Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma ..........................................................  

Adóazonosító száma/adószáma:……………………………………………………………………. 

Statisztikai számjele:  .....................................................................................................................  

Kérelmező ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe: .........................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

A szálláshely adatai 

Címe  . ....................................................................................................................  

Helyrajzi száma   .....................................................................................................................  

Tulajdonosa :  .....................................................................................................................  

Használat jogcíme:  1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos   3. Bérlő   4. Haszonélvező   5. Egyéb 

A szálláshely tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, haszonélvező adatai: 

1. név:………………………………. cím:……………………………………………………… 

2. név:………………………………. cím:……………………………………………………… 

Szálláshely elnevezése  ....................................................................................................................  

Befogadóképessége: .........................................................................................................................  

vendégszobák száma: ............................................................................................................  

ágyak száma  ............................................................................................................  

 Kemping esetén területegységek száma …………………………………………………………. 

A szálláshely típusa 

1. Szálloda 

2. Panzió 

3. Kemping 

4. Üdülőház 

5. Közösségi szálláshely 

6. Egyéb szálláshely 

7. Magánszálláshely 



A kereskedő nyilatkozatai 

• A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot  

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni  kívánok / nem kívánok 

• Az engedélyezési eljárásban helyszíni szemle megtartását  kérem / nem kérem 

• A 2003. évi CXXXIII. tv. alapján az üzlet társasházban van  igen / nem 

A társasház közös képviselőjének neve, címe:  ......................................................................... 

....................................................................................................................................................  

Szomszédos ingatlan címe 
Szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy közös képviselőjének 

neve levelezési címe 

   

   

 

Az üzlet korábbi üzemeltetője, végzett tevékenység ............................................................................. 

................................................................................................................................................................  

Egyéb nyilatkozat a tevékenység folytatásával kapcsolatban: ...............................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Csatolandó okiratok (másolatban) 

Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló 

okirat (a tulajdoni lap kivételével); 

Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

Közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

Vállalkozói igazolvány – tevékenység igazolása, vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat 

Aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás 

Helyszínrajz 

A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ regisztrációról/szoftver meglétét igazoló dokumentum 

A szálláshely-minősítésről szóló a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítési 

dokumentum 

Kelt: …………………………, ……... év ……………… hónap …... napján  

  

 

 

kérelmező aláírása (bélyegző) 

 

 
 


