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Bejelentés időpontja:…………………..…… 

Átvevő ügyintéző:  ……..…………………... 

(hatóság tölti ki) 

 
Csongrád Város Jegyzője 
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  

Telefon: 66/571-900, fax: 63/571-901 

E-mail: csongrad@csongrad.hu 

 

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről 
(A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet – 
továbbiakban: Korm. rend. – 6. §-a alapján) 

 
1. A szálláshely szolgáltató adatai: 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Címe: ________ irányítószám __________________________________________ település 

_____________________________________________________ utca _____________ hsz. 

Székhelye: ________ irányítószám _______________________________________település 

_____________________________________________________ utca _____________ hsz. 

A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma: _____________________________________ 

Statisztikai számjele: _________________________________________________________ 

 

2. A szálláshely adatai: 

A szálláshely címe: _______ irányítószám ___________________________ település 

_______________________________________________________ utca ____________ hsz. 

Helyrajzi száma: ______________________________________ 

Nyaralóhajó esetén kikötő címe: _________________________________________________ 

 Helyrajzi száma: 

a) A szálláshely befogadóképessége: 

-  Vendégszobák száma: _____  

- Kemping esetén  területegységek száma: _________ 

- Nyaralóhajó esetén lakóegységek száma: _________ 

-  Ágyak száma: _____________________ 

b) A szálláshely használatának jogcíme (a megfelelő rész jelölendő):  

�  saját tulajdon 

�  bérlet 

�  egyéb: __________________________ 

c) A szálláshely elnevezése: ________________________________________________ 
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d) A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, mely szálláshelytípus tekintetében kívánja 

folytatni (Korm. rend. 4. §-ban megjelöltek szerint) (A megfelelő rész aláhúzandó!) 

(1) szálloda 
(2) panzió 
(3) kemping 
(4) üdülőháztelep 
(5) közösségi szálláshely 
(6) egyéb szálláshely 
(7) magánszálláshely 
(8) nyaralóhajó szálláshely 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési 

tevékenység folytatható! 
 
e) A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

előállítani, felhasználni, vagy forgalomba hozni (megfelelő rész jelölendő): 

�  Igen 

�  Nem 

f) A szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle megtartását:                 kéri    /   nem kéri.  

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

3. A bejelentéshez mellékelni kell: 

a. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot, vagy annak másolatát a tulajdoni lap 
kivételével, 

b. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a szálláshely-
szolgáltató a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 

c. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonos a 
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, 

d. a 6. § (1) bek. d. pontja alapján a szálláshely helyszínrajzát, nyaralóhajó esetén kikötő 
helyszínrajzát, 

e. a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot. 
f. szálláshely minősítését igazoló dokumentum 

 
 
Csongrád, 20…....  ……………. hó ………nap 

 

 …………………………………………… 

 kérelmező aláírása 

 bélyegzője 
 
 

Szálláshely szolgáltató  -  telefonszáma: ………………..…………………………… 

-  e-mail címe:   ……………..……………………………….  


