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SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSITEVÉKENYSÉGBEJELENTÉSE 
(A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján) 

l. A szálláshely~szolgáltató adatai: 

Neve: 

Bejelentés illetéke: 3.000. Ft. 
Módosítás illetéke: O Ft. 

Levelezési címe: ... .... ......... ......... ..... ....... .. ... ...... .......... .. .......... .... . 

Székhelye: .... ... ............ . ................ . ............ . .. ............ ...... .......... ...... . 

Cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: .......................... . 

Adószámai adóazonosító jele: .... ..... .... ....... .. ... ..... ... ... .... .... .. .. ........ . 

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

Telefonszám: ............................. ... .... . .... ...................... ... .............. . 

E~mall cím (nem kötelező): .... ........ ...... ......... ........ ..... ... ... ............... . . 

2. A szálláshely adatai: 

Szálláshely típusa: (a kiválasztott szálláshelytípus aláhúzandó J 

l. szálloda 2. panzió 3. üdülőház 4. közösségi szálláshely 5. egyéb szálláshely 

Elnevezése: ..... ... . ................... .. ....................................................... . 

Címe: Irsz.: ........ . Budapest, ............. ...................... ......... utca, 
....................... házszám ............ emelet .......... ajtó 

Helyrajzi száma: ...... . .............. . ........................... . .......... . .. ............ .. . 

Az ingadan használatának jogcíme: ... ....... . .. .... .. ..... ... .. . .. .. ..... .... ..... ..... .. .. . 

Az ingatlan teljes alapterülete: ... ..... . .. ... ... ..... ...... .. ........... ... . ........ .. ..... .. 

Hasznosítás mértéke (a megfelelőszöveg aláhúzandó és a hasznosított alapterület): 

- teljes lakás: ... ....... m2 
, 

.. 'll' I-'-' 2 - ona o wuesz: .......... m , 
- csak szobánkénti lak:áskiadás: .......... m2 

Befogadóképessége: 

vendégszobák száma (maximum 8 db): . ..... ... . . . 

ágyak száma: ............ db, ebből .......... db egyszemélyes, ....... db kétszemélyes 

férőhelyek száma: . .... ....... ..... . .. . fő 



S bánk: ' . l eriil' 2 2 2 2 2 2 2 2 zo enti a apt et: ..... m ~ ..... m ~ ..... m ~ ..... m ~ ..... m , ..... m , ..... m , ..... m ~ -
egyéb szálláshelyesetén kitöltése kötelező 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni: igen: D nem D 
Egyéb szálláshelyre vonatkozó külön kérdés: 

kávékonyhával rendelkezik D 
vizesbiokkal rendelkezik D 

nem rendelkezik D 
nem rendelkezik D 

1111. Szálláshely- szolgáltatási tevékenység megkezdésének, megszűnésének napja: 

IV. Csatolandó iratok (eredeti irat és annak fénymásolata) 

- településképi igazolás (újonnan létesülő egyéb szálláshely esetén) 
-nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével~ 
-haszonélvezet esetében- ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely
szolgáltató- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 
- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 
-alaprajz 
-fizető-vendéglátó vendégkönyv (egyéb szálláshely esetén)- hitelesítésre 
- vásárlók könyve - hitelesítésre 

- aláírási címpéldán y: cég esetén 
- meghatalmazás: amennyiben nem a kérelmező nyújtja be a kérelmet~ két tanú aláírásával 
ellátott, teljes körű meghatalmazással járhat el a meghatalmazott 

Budapest, ........ . ... ................................... . . .. .. 

aláírás 

A hitelesített vásárlók könyvét és a hitelesített f'IZető-vendéglátó könyvet átvettem: 

Budapest, 2016 ............................... .. 

aláírás 

Egyéb szálláshely szolgáltatók részére tájékoztatás: 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § 

(l) bekezdése alapján az egyéb szálláshelyet 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 a b) a vendégek által a 
szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. 


