
 

NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELME 

 

 
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó 

szervezet részéről (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti 

biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül (cégkapu, KÜNY-tárhely) tudnak ügyet indítani! 

 

1. A szálláshely-szolgáltató adatai: 

 

Neve:  

Címe/ székhelye:  

Statisztikai számjele:  

Ügyintéző/meghatalmazott 

neve: 

Ügyintéző/meghatalmazott elérhetősége 

(telefon, e-mail): 

  

 
2. A szálláshely adatai: 

 

 

 

Címe  

Helyrajzi száma:  

Befogadóképessége (fő):  

Igénybe vehető szobák száma:  

Férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma: 

/diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a 

férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást 

kíván nyújtani/ 

 

Használatának jogcíme (saját tulajdon, közös tulajdon, 

bérlet, haszonélvezet, stb.): 

− saját tulajdon 

− közös tulajdon 

− bérlet 

− haszonélvezet 

− egyéb 

Tulajdonosának neve  

Tulajdonosának címe/székhelye:  

Elnevezése: 

/a szolgáltató köteles a szálláshelyet magyar 

nyelven, az egyediség, a szálláshely típus (altípusa) 

szempontjának figyelembevételével elnevezni/ 

 

Alapterülete (m2):  



 

 

3. Szálláshely nyitvatartása: 

 

− Állandó jelleggel  

− Idény jelleggel  

− Eseti jelleggel 

 

4. A szolgáltató a szolgáltatást kiegészítő tevékenységként nyújtja    igen       nem 

 

 

5. A szolgáltató a szolgáltatást melléktevékenységként nyújtja    igen       nem 

 

6. A szálláshely állandó felügyelettel/állandó felügyelet nélkül üzemel. (kérjük, a megfelelőt aláhúzni) 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Nyilatkozom, hogy az általam működtetett szálláshely megfelel a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatási 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet és mellékleteiben feltüntetett követelményeknek. 

 

Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény értelmében e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat 

kezelje, illetve továbbítsa.  

 

Tudomással bírok arról, hogy a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a kérelmem 

benyújtásának napjától nyújthatok, azonban ha a nyilvántartásba vételi kérelmemet véglegessé vált döntéssel 

elutasítják, akkor a szolgáltatást meg kell szüntetnem. 

 

Kérem, hogy a közölt adatok alapján nyilvántartásba venni szíveskedjenek. 

 

Csatolt okiratok: (Kérem a megfelelőt jelölni!) 

− az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult (pl.: alapító okirat ) 

− a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat 

− aláírási címpéldány/aláírási minta (lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület vagy 

adószámmal nem rendelkező alapítvány esetén) 

− meghatalmazás, amennyiben nem a kérelmező jár el 

− vásárlók könyve (hitelesítési célra) 

 

A szolgáltatás minősítése:   

A szolgáltatás megkezdésének időpontja:  

A szálláshely jelzőszáma: 

Jelzőszám: Szálláshelytípus, altípus megnevezése SZJ/TESZOR szám: 

   

   

   



 

 

7. Az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy 

melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatás esetén: 

 

a) az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot kell csatolni a kérelemhez, 

b) az alaptevékenység nyújtására jogosító okiratban foglaltakhoz képest kizárólag a megváltozott 

körülményekkel, illetve a rendeletben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásra meghatározott többletkövetelményekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzést kell 

kezdeményezni. 

 

 

 

 

Dátum, _______________________________ 

  

 

 

 

  ___________________________________ 

                                           aláírás, bélyegző   


	Text-fFh5-A51-A: 
	Text-FoAcKUFvf0: 
	Text-QQYrJAIRcL: 
	Text-7HxIDxZgh2: 
	Paragraph-Ic96rrUOuT: 
	Text-o60ovgzG4E: 
	Text-1J-2Ff0gp0: 
	Text-Op85x6mLD4: 
	Text-bl30PpmUVE: 
	Paragraph-UOyfwstmJQ: 
	CheckBox-zx6Fh7O8Ms: Off
	CheckBox-fuo2JC2YPJ: Off
	CheckBox-Vbr_0Pumgs: Off
	CheckBox-y6ogeJaVF1: Off
	Text-UC8khizye2: 
	Text-MDgO8Tcsv2: 
	Text-Tczpzg63dE: 
	Text-jeP9s8UCny: 
	Paragraph-O8stKQvBv-: 
	CheckBox-lBsFOWi843: Off
	CheckBox-3EykziSNdS: Off
	CheckBox-yo_31fvfH7: Off
	CheckBox-S_0A47gNRT: Off
	CheckBox-rtUKhHN6aH: Off
	CheckBox-ang2Ewz68o: Off
	CheckBox-HAHnbuLmWC: Off
	Text-HQV3V5siCI: 
	Date-fhGxmmgPBj: 
	Text-UCHx0UMj8U: 
	Text-CdTKXhG18f: 
	Text-VgFfcLUQYe: 
	Text-t0v4ROKtbe: 
	Text-19H2L8qEbF: 
	Text-v8lt0cX2LY: 
	Text--0mNiMhXEB: 
	Text-q8771Lpgoc: 
	Text-T0NYNi72R0: 
	CheckBox-dj-cRVucz2: Off
	CheckBox-5sUdcWbuQK: Off
	CheckBox-I86MDMBmyP: Off
	CheckBox-fqnLSrd3z8: Off
	CheckBox-YeVdk5K6G-: Off
	Date-1mDGGhNw-D: 


