Illeték bélyeg

PANZIÓ

Iktató bélyegző

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI

TEVÉKENYSÉG

BEJELENTÉSE

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a
szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat,
de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy

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
(megfelelő rész aláhúzandó)
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Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a szálláshely megfelel a szálláshelyszolgáltatási 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. Közös helyiség.
2. Nyilvános vagy a vendégek részére hozzáférhető telefon.
3. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó,
b) két- vagy háromágyas: legalább 12 négyzetméter és zuhanyozó és a 3. ágytól ágyanként további
4 négyzetméter.
4. A szoba berendezése:
a) az ágymérete: egy személyes ágy legalább 80x190 cm, dupla ágy: legalább 160x190 cm
b) ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c) korszerű, alvásra alkalmas állapotú és higiénikus takaró (paplan, pléd) és párna,
d) ágyanként: ülőalkalmatosság (legalább 1 szék), legalább négy darab egyforma vállfa,
e) ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f) asztal vagy íróasztal,
g) szabad konnektorok a szobában,
h) szobavilágítás,
i) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
j) a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és WC vagy fürdőkád és WC. A fürdőszoba
felszereltsége: zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas,
elektromos csatlakozó a tükör mellett, szeméttároló.
Üzemeltetési követelmény:
1. 24 órás ügyeleti szolgáltatás. Személyzet áll rendelkezésre a megadott időpontban.
2. Csomag- és értékmegőrzés.
3. Tisztaság és higiénia a panzió egész területén.
4. Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5. A szobák, a mellékhelyiségek és a közösségi terek naponkénti takarítása.
6. Törülközőcsere legalább 3 naponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
7. Ágynemű legalább hetente egyszer, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező
az ágyneműcsere.
8. Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt vagy adagolós
folyékony szappan vagy tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
9. Weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
10. Vendégtájékoztató a panziói szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott
formában vagy elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
11. Helyi információs anyagok a recepción.
12. Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a panzióban.
13. Ételkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.
14. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
15. A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.
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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.
Közös tulajdonban álló szálláshely esetében – ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató,
a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
2. Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum.

……………..…. év ………………hónap ……nap
:
………………………………………………………………..
ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása
(bélyegző)

