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Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés 

Kitöltési Útmutató 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

I. Bejelentés, kérelem jellege: Opcionálisan választható az új tervezett szálláshely, 

valamint a változás bejelentése (ebben az esetben szükséges megadni a már meglévő 

szálláshely nyilvántartási számát) 

II. Szálláshely szolgáltatás jellege: Opcionálisan választható az üzleti célú szálláshely                     

(239/2009.(X.20.) Korm. rend. 6.§ - alapján), valamint a nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős száláshely-szolgáltatás nyújtása (173/2003. (X.28.) Korm. rend 14/A §) 

III. Szolgáltatás/üzemeltető adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan 

rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

▪ Szolgáltató jellege 

▪ Szolgáltató személy neve, születési neve, helye, ideje, anyja neve, 

adóazonosítójele/adószáma, statisztikai számjele, lakóhelye 

IV. Szálláshely adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

▪ Szálláshely elnevezése 

▪ Szálláshely címe, helyrajziszáma, fekvése 

▪ Önálló létesítmények 

▪ Szobák száma 

▪ Ágyak száma 

▪ Kemping esetén területegységek száma 

▪ Szálláshely használati jogcíme (Amennyiben bérleti szerződéssel 

rendelkeznek határozott/határozatlan időtartam megjelölése) 

▪ Honvéd területén van-e (igen/nem) 

▪ Élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállít, felhasznál vagy forgalomba 

hoz-e (igen/nem) 

▪ Gyógyászati jellegre utaló megnevezés van-e (igen/nem) 

▪ Helyszíni szemlét kér-e (igen/nem) 

▪ Terület/időkorlát van-e (igen/nem) 



V. Szolgáltatás kezdete: A pontos dátum meghatározása. 

VI. Szálláshely tulajdonosai. A tulajdonos jellegének, adatainak pontos meghatározása. 

VII. A bejelentéshez csatolt mellékletek: Opcionálisan jelölendő és csatolandók az 

alábbiak: 

• Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a száláshely 

használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat másolata 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, ha nem valamennyi tulajdonostárs 

a szállás-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

• A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum 

• Helyszínrajz (csak új száláshely nyilvántartásba vétel esetén) 

• Egyéb csatolmányok 

 

 

 




