
Nem üzleti célú szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának 
bejelentése 

(173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján) 
 
A hatóság tölti ki! 
Nyilvántartásba vétel dátuma: 

 
 
Nyilvántartási szám: ………………. 

 
 
 
 
 

1. A Szálláshely-szolgáltató adatai 
 

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

1.2. Székhelye:  

����…………………..helység…..…………………..……utca………házszám…..em…..ajtó 
 
1.3. Telefonszáma:…………………………………………… E-mail címe:………………………………… 

1.4. Statisztikai számjele: � � � � � � � �  -� � � � -� � � -� �  

1.5. Cégjegyzékszáma:���-�� -� � � � � �    
 
1.6. Meghatalmazott kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Az szálláshely adatai 

 
2.1.Szálláshely típusa (altípusa):……………………………………………………………………… 
 
2.2. Szálláshely minősítése (8.§ (2)):………………………………………………………………….
 
2.3. A szálláshely címe: 

����…………………..helység…..……………..………..utca………házszám…..em…..ajtó 
 
2.4. helyrajzi száma:…………………………… 
 
2.5. Szálláshely elnevezése:………………………….………………..………………..…………. 
 
2.6. Vendégszobák száma:………db. 
 
2.7. Ágyak száma:………………..db.   
 
2.8. Szálláshely nyitva tartási ideje:……………………………………………………………………..  
Az üzemelés állandó jelleggel,   idény jelleggel (kizárólag a tanulmányi időszakban) működik. 

A szálláshely állandó felügyelettel működik: �igen        �nem. 
 
 
 



2.9. Az ingatlan használati jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező  5 .Egyéb 
 
2.10. A szálláshelynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, haszonélvezője: 
                      Név                               Irányítószám           Helység                               Utca, házszám. 

1. ……………………….………………:����…………..…...…….    ……....……………………… 

2. …………………………….…………:����…………..…...…….    .……………………...……… 

3. ………………………….……………:����……….…..……..….    .…………………………… 
 

2. 11. A szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú 
ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője, társasház esetén a közös képviselő, lakásszöv. esetén az 
elnök 
Szomszéd, közös képviselő, elnök neve Irányítószám Helység        Utca,házszám 
 
1.……………………..……………………….        ….……………. …………….................... 
 
2.…………………….……………………….        ….……………. ……………...................... 
 
3.……………………..……………………….        ….……………. ……………..................... 
 
2.12. Kiegészítő tevékenység: 
A szálláshelyen kereskedelmi tevékenység, vendéglátó tevékenységet folytat � igen � nem. 
 
A szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni?    
 � igen � nem 

 

3. Csatolandó mellékletek 
�Az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult. 

� Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a telephely használatának jogcímére (bérlet stb.) 

vonatkozó igazoló okirat  

� Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező,  

hozzájárulását igazoló okirat  

��közös tulajdonban álló szálláshely esetén, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat  

��A szálláshely (ingatlan) helyszínrajza (hivatalos, földhivatal által kiállított okirat) 

�Vásárlók könyve 

 
 

Figyelmeztetés: A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban 

bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenti  jegyzőnek. 

 
 
Kelt. ………..…..……, ….….év…….…….hó…..nap                    ………………………………….. 
                         Szálláshely-szolgáltató aláírása (bélyegzője) 
 
 
 


