
(3.000.- Ft illetékbélyeg)

B E J E L E N T É S
(a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján)

I. A szálláshely-szolgáltató adatai:

1. A szálláshely szolgáltató neve: ……………………………………………………………….…

Székhelye/lakcíme: ……………………………………………………………………………...

2. Cégjegyzékszáma/ egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

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

3. Statisztikai száma: ……………………………………………………………………………….

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

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ……………………………… E-mail: ………………………………………….

II. A szálláshely adatai:

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

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

3. A szálláshely használatának jogcíme: tulajdon / bérlet / egyéb: ………………………… …..

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

5. A  szálláshely  alapterülete  (m²):
……………………………………………………………………...

6. A  szálláshely  befogadóképessége  (fő):
……………………………………………………………...

a.) a vendégszobák száma: ……………………………………………………………………..

b.) kemping esetén a területegységek száma: …………………………………………… …….

c.)  az ágyak száma: …………………………………………………………………………….

7. A szálláshely típusának megjelölése (a megfelelőt kérjük megjelölni):
£ szálloda

£ panzió 

£ kemping

£ üdülőház 

£ közösségi szálláshely



£ egyéb szálláshely 

£ magánszálláshely 

£ falusi szálláshely 

8. A szálláshely-szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot előállítani, felhasználni, vagy forgalomba hozni:                           igen / nem*

9. A szállás-hely szolgáltató nyilatkozata arról, hogy helyszíni szemle tartását kér / nem kér *

III. A kérelemhez csatolt okiratok:

£ nem  a  kérelmező  tulajdonában  lévő  szálláshely  esetében  a  szálláshely  használatának  jog-
     címére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével)

£ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonkezelő a szálláshely-szolgáltató - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

£ közös tulajdonban álló helyiség esetében, ha nem a valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-
szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

£ a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum,

£ 3.000 Ft értékű illetékbélyeg, vagy az illeték megfizetéséről szóló igazolás,

£ helyszínrajz.

Nagyesztergár, 20……év……………..hó……nap

…………………………………………………………………..
ügyfél vagy meghatalmazott
olvasható neve és aláírása

(bélyegző)
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* A kívánt válasz aláhúzandó.

TÁJÉKOZTATÁS

1. A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának  részletes  feltételeiről  és  a  szálláshely-üzemeltetési  engedély  kiadásának  rendjéről
szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4.§-ban, valamint – adott szálláshelytípustól függően – az
1. sz. melléklet 1-7. pontjának B) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

2. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás valamennyi
adatát közzéteszi az interneten.

Tájékoztató a kérelem/bejelentés benyújtásához

Az elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII. törvény 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az
elektronikus  ügyintézés, elektronikus  ügyintézésre  kötelezettektől  papír  alapon  nem  áll
módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az  illeték  megfizetési  kötelezettséget  az  ügy  megindításával  egyidejűleg  a  Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra történő átutalással
teljesítheti,  amelynek  igazolása  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  73.§-a  alapján
történik.
A kérelem elektronikusan az epapir.gov.hu honlapról E-PAPÍR szolgáltatáson keresztül nyújtható
be.
Címzett: Dudar Község Önkormányzata
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek

A magánszemély szálláshely-szolgáltató bejelentését papír alapon is benyújthatja. Ez esetben az
eljárási illeték fizetési kötelezettség illetékbélyeg vásárlásával, és csatolásával is teljesíthető.
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