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SZÁLLÁSHELY  ÜZEMELTETÉSI  ENGEDÉLY  IRÁNTI
KÉRELEM 
(a  239/2009.(X.20.)Korm. rendelet alapján a szálláshely –szolgáltatási  tevékenység  folytatásának részletes feltételeiről  és
a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló   jogszabály alapján ) 

I. 1.A szálláshely  - szolgáltató neve , címe  , illetve székhelye : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.  A  szálláshely  –szolgáltató  cégjegyzékszáma/  egyéni  vállalkozó   esetén  vállalkozói
nyilvántartási száma: 

........................................................................................................................................
3.A szálláshely –szolgáltató  adószáma, statisztikai  száma :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………….
4. A szálláshely  címe , helyrajzi száma, helyszínrajza:

……………………………………………………………………………………………………………

5.A szálláshely befogadóképessége:
……………………………………………………………………………………………………………

5.1.a vendégszobák – továbbá –kemping esetén – területegységek száma

……………………………………………………………………………………………

5.2.az ágyak száma: 

……………………………………………………………………………………………

6.A szálláshely  használatának jogcíme:

……………………………………………………………………………………………………………

7.A szálláshely elnevezése 
……………………………………………………………………………………….

8.A szálláshely típusa  , melyre kéri az üzemeltetési engedélyt :

……………………………………………………………………………………………………………
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9. A szálláshely- szolgáltató a szálláshelyen  kíván -e  élelmiszert  , élelmiszer – nyersanyagot
előállítani , felhasználni  vagy  forgalomba hozni ?  - a megfelelő  aláhúzandó  - 

                                   IGEN                                NEM 

Nyilatkozat : 
Hozzájárulok  ,  hogy a kérelemben  feltüntetett alapvető  személyi   és lakcím adatokat a személyes  adatok
védelméről  szóló  és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi  LXIII.tv.  -ben előírtaknak
megfelelően kezeljék . 

Büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem , hogy a közölt adatok s valóságnak  megfelelnek . 

Kulcs,  ………………………..
 
                                                                        ……………………………………….
                                                                            ügyfél
Nyilatkozat : 
Nyilatkozom arról , hogy – a közigazgatási hatósági eljárás  és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 29.§- ában foglalt ,- az eljárás megindításáról  szóló értesítés  iránti                      igényemről  

lemondok                                        nem mondok le .

- a megfelelő  aláhúzandó  - 

Kulcs ,  ………………………..
 
                                                                        ……………………………………….
                                                                            ügyfél

II. Csatolt okiratok :  

1. Nem a kérelmező tulajdonában  lévő  szálláshely  használatának jogcímére vonatkozó  igazoló
okirat vagy annak másolata (tulajdoni lap kivételével )
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos  vagy haszonélvező a szálláshely- szolgáltató – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 
3.Közös  tulajdonban álló üzlet esetében , ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező , a
tulajdonostársak  hozzájárulását  igazoló okirat . 

 Kulcs ,  ………………………..
 
                                                                        ……………………………………….
                                                                            ügyfél
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