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BEJELENTÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

MEGKEZDÉSÉRŐL/ADATMÓDOSÍTÁS 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján 

 
(A bejelentés 3.000,- Ft illetékköteles, melyet átutalással lehet megfizetni Enying Város Önkormányzat 

Eljárási illeték bevételi számlájára – számlaszám 50440016-10026988-00000000.. Az átutalás közlemény 

rovatába az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint a „bejelentés szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységről” szövegrészt fel kell tűntetni. Az átutalás másolatát a bejelentéshez csatolni kell!) 

 

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! 

 

I. A szálláshely-szolgáltató 

1. A szálláshely-szolgáltató 

1.1. neve: …................................................................................................................................. 

1.2. levelezési címe: …................................................................................................................  

1.3. székhelye: …......................................................................................................................... 

1.4. adóazonosító száma: …....................................................................................................... 

1.5. statisztikai száma: ………………………………………………………………………... 

1.5. elérhetősége: ….................................................................................................................... 

II. A szálláshely  

1. A szálláshely:  

1.1. Címe: ……………………………………………………………………………………… 

1.2. Helyrajzi száma: …………… 

1.3. Befogadóképessége: ………… 

1.3.1. A vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma: ……. 

1.3.2. Az ágyak száma: ……….. 

1.4. Használatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet, haszonélvezet, közös tulajdon 

esetében tulajdonostársak hozzájárulása stb.): …………………………………………….. 

1.5. Elnevezése: ……………………………………………………………………………….. 

2. A szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt: …...... 

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

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

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni: …................................................................ 

Előterjesztés időpontja: _______ év ____________________ hó ____ nap 

Átvevő ügyintéző aláírása: _______________________________________ 

      (A hatóság tölti ki!) 
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4. Nyilatkozom, hogy a szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárásban helyszíni 

szemle tartását 

kérem*    nem kérem* 

*A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 

5. Kijelentem, hogy az üzemeltetni kívánt szálláshely megfelel a 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti követelményeknek: 

igen*     nem * 

*A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 

 

 

Enying, 20.....  ...........................  hó  .........  nap 

 

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

                                                bejelentő neve (nyomtatott betűkkel) 

 

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

                                                bejelentő aláírása (bélyegzője) 

 

 

III. Csatolt okiratok: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap 

kivételével 

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-

szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostárs a szálláshely-

szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

4. a szálláshely helyszínrajza 

5. a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


