
BEJELENTÉS 
üzleti célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján 

❑ új bejelentés             ❑ adatváltozás bejelentés 

Szálláshely-szolgáltató adatai:  

Név: ...........................................................................................................................................................  
Székhely: ...................................................................................................................................................  
Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási szám:  .........................................................................  

Adószám: --   

Statisztikai szám: --- 
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):  ....................................................................................................  
Levelezési cím:  .........................................................................................................................................  
 
Szálláshely adatai:  
A szálláshely címe:  ...................................................................................................................................    
Helyrajzi száma:  .......................................................................................................................................  

A szálláshely használatának jogcíme: ❑ tulajdonos ❑ bérlő ❑ egyéb:  ...................................................    

Tulajdonosa(i):   .........................................................................................................................................  
Szálláshely típusa: 

❑ Szálloda   

❑ Panzió  

❑ Kemping   

❑ Üdülőháztelep  

❑ Közösségi szálláshely  

❑ Egyéb szálláshely   

❑ Magánszálláshely   

❑ Nyaralóhajó-szálláshely  

A szálláshely elnevezése:   .......................................................................................................................  
A vendégszobák száma:  .................... ágyak száma: .................. befogadóképessége:  .......................   
 
Szálláshely-kezelő szoftver adatai: 
NTAK1 regisztráció dátuma:   ....................................................................................................................  
Szerződésszám:  .......................................................................................................................................      
Szerződéskötés dátuma:  ..........................................................................................................................   

Szálláshely-kezelő szoftver típusa: ❑ NTAK ingyenes2       ❑ megfelelőségi igazolásos szoftver  

Szálláshely-szolgáltató nyilatkozatai:  

A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni:  

❑kívánok                                             ❑nem kívánok 

Helyszíni szemle megtartását:  

❑kérem                                               ❑nem kérem 

Csatolandó okiratok:  
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet, stb.) 

vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével), 

2. Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező 

hozzájárulását igazoló okirat,  

3. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltató, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,  

4. Helyszínrajz,  

5. A szálláshelyre kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés másolata vagy díj befizetésének igazolása 

(Nagyfoki-holtágon található szálláshely esetében a Halásztelki Üdülő Horgászegyesület éves tagdíj megfizetésének 

igazolása),   

6. Szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum és   

7.  A szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum3. 

Kelt:  ............................. ,  ...........  (év)  .......................... (hónap)  ............ (nap)  

  

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

                                                                                                                    szálláshely-szolgáltató aláírás   

 
1 Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elérhetősége: https://ntak.hu/  
2 A Magyar Turisztikai Ügynökség térítésmentesen biztosítja a VENDÉGEM szálláshelykezelő alkalmazást (https://vendegem.hu/) a legfeljebb 8 szobával 
és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek részére. 
3 További tájékoztatás elérhető a https://www.szallashelyminosites.hu/ weboldalon. 
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