iktatóbélyegző
ILLETÉKMENTES

Kérem iktatni!
Előzményi irat:

Kérjük az űrlapot N Y O M T A T O T T B E T Ű K K E L kitölteni!

KÉRELEM
Kérem a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
kérem, az alábbi nyomtatvány pontos kitöltését:
1./

A szálláshely-szolgáltató neve:
A
szálláshely-szolgáltató
székhelye:
A szálláshely-szolgáltató lakcíme:
Vállalkozói nyilvántartásba vételi
száma/cégjegyzékszáma/bírósági
nyilvántartásba vételi száma:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszám:
A szálláshely címe, helyrajzi
száma:

Nyaralóhajó esetén:
Kikötő címe, helyrajzi száma:
a) a vendégszobák száma/ kempingek esetében területegységek
száma/ nyaralóhajó esetén lakóegységek száma:
A szálláshely befogadóképessége:

b) az ágyak száma:
c) befogadó képesség:

A szálláshely használatának
jogcíme:
A szálláshely elnevezése:
A szálláshely-szolgáltató mely
szálláshelytípusra kéri az

szálloda / panzió / kemping / üdülőháztelep / közösségi
szálláshely / egyéb szálláshely / magánszálláshely/ nyaralóhajó

üzemeltetési engedélyt
A szálláshely-szolgáltató a
szálláshelyen kíván-e élelmiszert,
élelmiszer-nyersanyagot
IGEN/ NEM
előállítani, felhasználni vagy
forgalomba hozni:
2./ Csatolandó okiratok:
csatolt

Okmányok

Hiány

- Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról:
- Cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány:
A helyiség használati jogosultságát bizonyító irat:
- bérlemény esetén: bérleti szerződés,
- önkormányzati tulajdon esetén: bérbeadói hozzájárulás
- haszonélvezet esetében- ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

szálláshely-

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely- szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

-

Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentáció
szálláshely- minősítő szervezet által kiadott minősítő
dokumentum
Szálláshely/ nyaralóhajó esetén kikötő helyszínrajza
Vendégkönyv

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
3./ Értesítendő személy neve, címe és telefonszáma: (Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazottja
útján kell átvenni!)
Név és cím

Telefonszám

4./ Kérem a közös helyszíni szemle megtartását: igen/nem.
5./ Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Sátoraljaújhely, 20….év ……………………hónap ……..napján.
……………………………………
aláírás (cégbélyegző)

Nyilatkozat
Tudomásul veszem a kereskedelmi tevékenységek végzéseinek feltételeiről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése alapján a honlapon való közzétételt.
/”12. § (1) A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása tartalmazza (2) A
jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.”/
Sátoraljaújhely, 20………………………….,
Bejelentő aláírása

