Illeték bélyeg

EGYÉB

Iktató bélyegző

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI

TEVÉKENYSÉG

BEJELENTÉSE

egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de
szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított,
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz

KÉRELMEZŐ ADATAI
A szálláshely-szolgáltató neve (cégneve): .......................................................................................................
A szálláshely-szolgáltató címe, illetve székhelye: ...........................................................................................
Adóazonosító

száma

és

adószáma:……………………………………………………………………………
Statisztikai száma: ............................................................................................................................................
A szálláshely címe, helyrajzi száma: ...............................................................................................................
A szálláshely használatának jogcíme: .............................................................................................................
A szálláshely elnevezése: ..................................................................................................................................
A szálláshely típusa: .........................................................................................................................................
A szálláshely befogadóképessége: ...................................................................................................................
Vendégszobák száma: ......................................................................................................................................
Ágyak száma: ....................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme:............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
NYILATKOZAT
/a megfelelő rész aláhúzandó/
………………………………………………………………………………………..címen
folytatott
tevékenységem keretében élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy
forgalomba hozni kívánok:
igen / nem.
Helyszíni szemle megtartását:

kérem/ nem kérem
(megfelelő rész aláhúzandó)

A szálláshely-szolgáltatással érintett ingatlanra / építményre vonatkozóan a bejelentést megelőző hat
hónapon belül használatba vételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt
kiadtak / nem adtak ki
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(megfelelő rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a szálláshely megfelel a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) számú Kormányrendeletben foglalt
követelményeknek.

Kijelentem, hogy az általam bejelentett és üzemeltetett szálláshely megfelel az alábbi
feltételeknek:
Bejelentési követelmény:
1. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4
négyzetméter,
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel
(főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített
hűtőszekrény-használattal.
Üzemeltetési követelmény:
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám
megadásával biztosítja.
2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3. Takarítás:
a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg.
(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű
törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy
tusfürdő, hajszárító.
5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas
bekészítés vagy berendezés.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni
a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a
szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és
telefonszámát és üzemeltetési engedély-számát.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és
személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.
A kérelemhez csatolandó okiratok:
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
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Közös tulajdonban álló szálláshely esetében – ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
2. Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum.
Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a
továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek
írásban adatot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma és a vendégek által a
szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel
nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.
…………………….., 20..…. év ………………hónap ……nap
:
………………………………………………………………..
ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása
(bélyegző)

