Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
„SZÜB22”
Bejelentő lap üzleti célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység
bejelentéséhez, változás bejelentéséhez
Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően
folytatható!

I. Bejelentés, kérelem jellege
o Új szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése
o Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban történt változás bejelentése
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási
száma:

___________________________________

II. A szálláshely-szolgáltató adatai
Családi neve / Cégnév:____________________________________________________________
Utóneve 1.:___________________________Utóneve2.:_________________________________
Születési családineve:_____________________________________________________________
Születési utóneve 1.:_______________________Születési utóneve .:________________________
Születési helye: _________________________város/község, ideje: _______ év ________hó __nap
Anyja születési családi neve: ________________________________________________________
Anyja születési utóneve 1.:___________________ Anyja születési utóneve 2.:_________________
Adóazonosító jele: _______________________Adószáma: _________________- ________- ____
Statisztikai számjele: _________________________- ________- _______- ____
Székhelye, lakóhelye: __________________________________________________ város/község
____________________közterület ________közterület jelleg ______hsz. ___ép. __ lh. __em_ajtó
Szálláshely-szolgáltató telefonszáma: ________________________________________________
Szálláshely-szolgáltató e-mail címe: __________________________________________________

III. Szálláshely alapadatai
1.) Szálláshely elnevezése: ________________________________________________________
(A szálláshely elnevezésével kapcsolatos fontosabb szabályokról tájékozódjon kitöltési
útmutatónkból!)
2.) Szálláshely címe:
_________________________________________________________________ város/község
___________________ közterület ________közterület jellege ___hsz. __ép. ____ lh. __em__ ajtó
Szálláshely helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________

3.) Szálláshely típusa:
o Egyéb szálláshely (Kizárólag jogi személy által üzemeltethető!)
o Magánszálláshely (Kizárólag magánszemély vagy egyéni vállalkozó által üzemeltethető lakás
vagy üdülő ingatlanban!)
o Szálloda
o Panzió
o Közösségi szálláshely
o Kemping
o Üdülőháztelep
o Nyaralóhajó-szálláshely

4.) Szálláshely befogadóképessége – a kemping kivételével - :
Szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel
rendelkező egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy
több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas.
Szálláshely szobáinak összessége: a szálláshely vendégek
elszállásolására alkalmas szobáinak az összessége.
Szálláshely ágyainak száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett
fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy a két vendég részére
alkalmas fekvőhely két ágynak számít.
Szálláshely befogadóképesség: 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.

___________ db

___________ db

___________ db

___________ db
5.) Kemping befogadóképessége:
Területegységek száma: a vendégek és járműveik számára elkülönült
terület.
Üdülőházak száma:
Ágyak száma:
6.) Ingatlan használatának jogcíme:
o Tulajdonos
o Társtulajdonos
o Haszonélvező
o Egyéb használati jogcím
o Bérlő - Határozott idejű bérlet esetén a lejárat dátuma:

___________ db
___________ db

7.) Bejelentésre vonatkozó egyéb adatok:
A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszernyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni:

 Igen
 Nem

A szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle megtartását kéri:

 Igen
 Nem

A szálláshelyet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánja
működtetni:

 Igen
 Nem

A szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedély- vagy
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni:

 Igen
 Nem

A szálláshely épületre 6 hónapon belül használatbevételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt adtak ki:

 Igen
 Nem

Gyógyászati jellegre utaló megnevezése van:

 Igen
 Nem

IV. Kötelező mellékletek
o nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának
jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
o haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató
- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
o közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
o a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum,
o új szálláshely nyilvántartásba vételére irányuló bejelentés esetén a szálláshely helyszínrajza,
o új szálláshely nyilvántartásba vételére irányuló bejelentés esetén a szálláshely-minősítő
szervezet által kiadott minősítő dokumentum.
A szálláshely szolgáltató nyilatkozata, hogy tevékenységét
 határozatlan ideig, vagy
 határozott ideig: ________________________________________kívánja folytatni.

Kijelentem, hogy a bejelentésben feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
______________
_____
____
__
___________________________
Helység
év
hó
nap
Szálláshely-szolgáltató aláírása

Hozzájáruló nyilatkozat
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a szálláshely-szolgáltató nem egyedüli tulajdonosa a
szálláshelynek, vagy ha a szálláshely-szolgáltató nem tulajdonos vagy nem haszonélvező és a
szálláshelyet haszonélvezeti jog terheli!

I.
Szálláshely címe: _____________________________________________________________város/község
_______________ közterület _______közterület jellege _____hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó

II.
Hozzájáruló adatai:
 Társtulajdonos
 Haszonélvező
Családi neve:__________________________________________________________________________
Utóneve 1.:______________________________Utóneve 2.:____________________________________
Születési családi neve:___________________________________________________________________
Születési utóneve 1.:_______________________Születési utóneve 2.:_____________________________
Születési helye: ______________________város/község, ideje: _______ év ____________hó ______ nap
Anyja születési családi neve: ______________________________________________________________
Anyja születési utóneve 1.:_______________________Anyja születési utóneve 2.:___________________
Székhelye, lakóhelye:
___________________________________________________________________________város/község
____________________ közterület _________ közterület jelleg ______ hsz. ____ ép. ___lh. ___em. _ajtó

Kijelentem, hogy hozzájárulok a fent megnevezett ingatlanon a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásához.
_______________

_____

____

__

______________________________

Helység

év

hó

nap

Hozzájáruló aláírása

Tanú 1.

Tanú 2.

Tanú neve: ______________________________

Tanú neve: ______________________________

Lakcíme: _______________________________

Lakcíme: _______________________________

Személyi igazolvány száma: ________________

Személyi igazolvány száma: ________________

Aláírása: ________________________________

Aláírása: ________________________________

