Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem
a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján

Illetékbélyeg
helye
(3.000 Ft)

A szálláshely-szolgáltató adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Címe/székhelye: ……………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma / ev. nyilvántartási száma: ……………………………………………….
Adószáma: :

--

Statisztikai száma:

---

A szolgáltató/Cég képviselőjének elérhetősége: ……………………………………………..
A szálláshely adatai
Elnevezése: ……………………………………………..…………………..…………………..
Címe, helyrajzi száma: Lakitelek, ………………………………………… hrsz.: ………….
Befogadóképessége:
a) vendégszobák – kemping esetében területegységek – száma: ………………………
b) ágyak száma: …………………………… + ……………………..pótágy
Szálláshely típus megjelölése:



szálloda (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus,
amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított
szobák száma legalább 11, az ágyak száma legalább 21)

 panzió (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol
az e célra hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 10, az ágyak száma legalább 11, de
legfeljebb 20



kemping (az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a
továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb
kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló
vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább 9 lakóegységgel rendelkezik)



üdülőház (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen

létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló
bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak
számától)



közösségi szálláshely (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített

szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s
ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább 6, az ágyak száma legalább 11)

 egyéb szálláshely (szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az előzőekbe nem tartozó, nem
kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része,
ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 8, az ágyak száma legfeljebb 16)



falusi szálláshely: (olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi

életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok
komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek)

Használatának jogcíme:
Nyitva tartása:

Tulajdonos Társtulajdonos Bérlő Haszonélvező Egyéb

 Folyamatos  Idény jellegű ………………….-tól …..……………….-ig

Nyilatkozat:
1. kíván-e a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy

 igen  nem
kéri-e helyszíni szemle tartását?
 igen  nem
forgalomba hozni?

2.
3. Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt szálláshely megfelel a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének vonatkozó
részében foglalt követelményeknek.
Kelt: ……………………, 20……………..
……………………………………………..
kérelmező cégszerű aláírása

Csatolt iratok:
 helyszínrajz
 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat másolata (pl. bérleti szerződés)
 haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező –
a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 kérelmező gazdasági társaság, egyéb szervezet esetén aláírási címpéldány
 Egyéb dokumentum: ………………………………………………………………
(pl. előzetes szakhatósági állásfoglalás, meghatalmazás stb.)

