
 

 

A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni, felsorolásoknál a 

megfelelő részt aláhúzni! 

 

SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉS BEJELENTÉSE 

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

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

 

A szálláshely-szolgáltató adatai 

 
1.) 

Neve:…………………………………………………………………………………………. 

Székhelye:…………………………………………………………………………………….. 

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

Cégjegyzék/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:………………………………………… 

Adószáma:…………………………………………………………………………………….. 

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

Elérhetősége:………………………………………………………………………………….. 

 

A szálláshely adatai 
2.) 

A szálláshely címe:…………………………………………………………………………….. 

A szálláshely helyrajzi száma:……………………………………………………………….... 

A szálláshely befogadó képessége:……………………………………………………………. 

Vendégszobák száma:…………………………………………………………………………. 

Ágyak száma:………………………………………………………………………………….. 

A szálláshely használatának jogcíme:(saját tulajdon, haszonélvezet, bérlet, stb.) 

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

A szálláshely elnevezése:………………………………………………………………………. 

 

A szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt: 
 

(a megfelelő részt szíveskedjen aláhúzni) 

a) szálloda 

b) panzió 

c) kemping 

d) üdülőház 

e) közösségi szálláshely 

f) egyéb szálláshely 

g) magánszálláshely 

 

3.) 

A szálláshely-szolgáltató nyilatkozata arról, hogy kíván-e élelmiszert, élelmiszer-

nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni:  

 

IGEN           /          NEM 

 

4.) 

A szálláshely-szolgáltató nyilatkozata arról, hogy helyszíni szemle tartását kéri-e. 

 

IGEN           /          NEM 

 
5.) 



Nyilatkozom, hogy arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánom, 

ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül 

használatba vételi engedélyt, vagy fennmaradási engedélyt adtak-e ki. 
 

IGEN          /           NEM 

 

 
6.) 

Nyilatkozom, hogy a szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szálláshely típusonként meghatározott 

engedélyezési és üzemeltetési követelményeknek megfelel: 

 

IGEN          /           NEM 

 

7.) 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

−  Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

     jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (pl.bérleti szerződés) 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 a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

−  A szálláshely helyszínrajza 

- Szálláshely kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum (szerződés)  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Harkány, ………………………………… 

 

       …………………………………………. 

       szálláshely-szolgáltató/kérelmező neve 

        (nyomtatott betűkkel) 

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

szálláshely-szolgáltató /kérelmező aláírása 

              (bélyegző helye) 


