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

A szálláshely szolgáltató adatai
Neve: ………………………………………………………………………Telefonszáma: ……………………..

…………………………helység ……………………….. út,utca,tér,ltp.

Székhelyének címe:
…………….. házszám.

Postafiók: …………….Postafiók irányító száma: ……………..

-- (őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma)
Statisztikai számjele:
--
Adószáma:

Cégbejegyzés/ Vállalkozói igazolvány száma/ Kistermelő regisztrációs száma:
……………………………………………….…………………………. kelte:

--

A szálláshely adatai



Címe:
……………..…….……. helység ……...………..……....…………út,utca,tér,ltp .……….
.…………………………….. …. üzletközpont ………………… házszám.
Helyrajzi száma: ……………………….
Szálláshely befogadóképessége:……………………………………(fő)
a) vendégszobák száma:………………………………………………………
b) ágyak száma:…………………………………………………………………
c) továbbá –kemping esetén- területegységek száma:……………………..
Szálláshely elnevezése: ………………………………………..………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
Név
Irányítószám
Helység
Utca, házszám.

...……………………….………………

…………..…...…….

…….…..…………………………

...…………………………….…………

…………..…...…….

………..………………...……….

A kérelmező használati jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb
Bérleti szerződés esetén, lejárat időpontja:
Helyszíni szemle megtartását kéri-e? igen



--
nem



Melyik szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt?

 szálloda
 panzió

 kemping
 üdülőház

 közösségi szálláshely
 egyéb szálláshely

 falusi szálláshely

Szálláshelyen kíván –e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot:

 előállítani
 felhasználni
 forgalomba hozni
Az 1992.évi LXIII.tv. értelmében
„Hozzájárulok személyes adataim (a társaság adatainak) kezeléséhez, illetve az eljáró hatóságokhoz
történő továbbításához”
A tevékenységemmel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem:
Vértessomló, 201…… év ………..…………… hó …..…. nap
……………………………..
kérelmező aláírása

A kereskedő csak jogerős határozattal és igazolással kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL
törvény (továbbiakban: Ket.) szerint: jogszabály elrendelheti, hogy a határozat meghozatala előtt más
hatóság (továbbiakban: szakhatóság) állásfoglalását kell beszerezni.
A szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg, amely döntésének
meghozatalánál kötve van a szakhatóságnak – a hatásköre kereti között kialakított – jogszabályon
alapuló állásfoglalásához.
Tájékoztatom a T. Ügyfelet, hogy a Ket. 33. § (3) d.) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem
számít be a szakhatóság eljárásának időtartama.

A kérelemhez csatolni kell:
 Bérleti szerződést vagy használati megállapodást (eredeti v. közjegyző által hitelesítettet, ha a
helyiség nem saját tulajdonú)
 Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató- a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 3000 Ft-os Illetékbélyeget
 Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely
szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot

