
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 

9514 Kenyeri, Ady u. 72. 

Tel: 95/390-003.                     

 

Bejelentés időpontja:  ________ év ________ 

hónap ___ nap  

  

Átvevő ügyintéző aláírása: 

________________________________  

                    (hatóság tölti ki 

 

 

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről/adatmódosításról* 

(A *-gal jelzett részt aláhúzással jelölje, adatmódosítás esetén a szálláshely szolgáltató adatain és a 

szálláshely címén kívül csak a módosított adatokat töltse ki!) 

  

(A bejelentés illetékmentes)  

  

 Szálláshely-szolgáltató:  

neve:  
  

címe / székhelye:  
  

adóazonosító száma  

(a NAV által kiadott 

adószám):  

  

statisztikai számjele:  
  

  

Bejelentés időtartama: határozatlan/határozott: ………………………  

  

Szálláshely:  

címe:    

helyrajzi száma:    

befogadó képessége:  

vendégszobák száma (kemping esetén területegységek száma): ………. db  

ágyak száma: ………. db  pótágyak száma: ……... db  

használatának jogcíme:   saját tulajdon,  bérlet,  albérlet,  egyéb: ………………….  

elnevezése:    

típusának megnevezése:  
 szálloda,  panzió,  kemping,  üdülőháztelep,  

 közösségi szálláshely,  egyéb szálláshely,  magánszálláshely,  

  



A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani,  

felhasználni, vagy forgalomba hozni?   IGEN   NEM  

A szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri?   IGEN   NEM  

Kijelentem, hogy az üzemeltetni kívánt szálláshely megfelel a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. mellékletében foglalt – az adott 

szálláshelyre vonatkozó – bejelentési és üzemeltetési követelményeknek:  

   IGEN   NEM  

A bejelentéshez mellékelni kell:  

- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével (pld.: bérleti/albérleti 

szerződés, használati szerződés, szívességi használat, egyéb),  

- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,  

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,  

- a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,  

- helyszínrajzot  

  

  

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

  

E-mail címe: …………………………………………………………………………  

  

  

Kenyeri, ...........................................  

  

                                  .......................................................................  

 szálláshely-szolgáltató neve (nyomtatott betűvel)  

  

 .......................................................................  

                                                  szálláshely-szolgáltató aláírása  

  

 

Értelmező rendelkezések a Kormányrendeletből:  

ágy: a szálláshely szobáiban elhelyezett (pihenést vagy alvást biztosító) fekvőhely, amely - tipikusan 

ágykeretből és matracból áll - méretétől függően egy vagy két fő részére alkalmas férőhely,  

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, 

kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen 

működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült 

ph.  

(a szálláshely-szolgáltató 

bélyegző lenyomata)  



területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és 

egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, 

egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] 

biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,  

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak  külön-külön is hasznosításra kerülnek, s 

ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,  

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy 

egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és 

hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma 

legfeljebb tizenhat,  

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,  

szálláshely ágyainak a száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek számának összessége 

azzal, hogy a két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít,  

szálláshely befogadóképessége: a szálláshelyen a vendégek egyidejű elszállásolására rendelkezésre álló 

férőhelyek száma azzal, hogy a maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az 

ideiglenesen elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának összessége, 

szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai 

program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas, 

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben 

a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-

szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,  

szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy 

vagy több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. Kemping és 

üdülőháztelep szálláshelytípus esetén a szoba megfelelője a lakóegység vagy a területegység,  

üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen 

létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló 

bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított 

szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.  


