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 BEJELENTÉS szálláshely–szolgáltatási  tevékenység folytatásáról 

 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS 

A szálláshely-szolgáltató adatai 

Neve .................................................................................................................................................... 

Címe, székhelye .................................................................................................................................. 

Adószáma/adóazonosító jele:.............................................................................................................. 

Statisztikai száma ................................................................................................................................ 

Bejelentő személy / kapcsolattartó neve ............................................................................................. 

Bejelentő telefonszáma, e-mail címe .................................................................................................. 

A szálláshely adatai 

Címe .................................................................................................................................................... 

Helyrajzi száma................................................................................................................................... 

Tulajdonosa ......................................................................................................................................... 

Használat jogcíme  tulajdonos / bérlő / haszonélvező / egyéb  

Elnevezése........................................................................................................................................... 

Befogadóképessége: 

vendégszobák1 száma (db) ......................................................................................................... 

ágyak száma (db) ....................................................................................................................... 

Az egyes szobák mérete, ágyak száma: 

1. szoba m2  db 5. szoba m2  db 

2. szoba m2  db 6. szoba m2  db 

3. szoba m2  db 7 szoba m2  db 

4. szoba m2  db 8. szoba m2  db 

A szálláshely teljes befogadóképesség (fő)  ............................................................................................ 

                                                 
1
 kemping esetén a területegységek számát kell megjelö lni  

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal 

3388 Poroszló, Fő út 6. 

Érkeztető szám: ÉRK/                         /2021 

Érkezett:                               Melléklet: 

Száma:    P/                     /2021 

Ügyintéző: Előzmény szám: 

 

  

 



A szálláshely típusa 

Szálloda Kemping Közösségi szálláshely  

Panzió Üdülőház Egyéb szálláshely 

       Magánszálláshely  

A szálláshely-szolgáltató nyilatkozatai 

A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

előállítani, felhasználni, forgalomba hozni  kívánok / nem kívánok  

A szálláshely korábbi üzemeltetője...........................................................................................................  

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

Egyéb nyilatkozat a tevékenység folytatásával kapcsolatban:..................................................................  

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

Nyilatkozom, hogy a szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) 

Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott egyes szálláshelytípusokra vonatkozó 

engedélyezési és üzemeltetési követelmények megfelel. 

Poroszló, 20……. év ………………….hónap ……napján 

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

bejelentő aláírása (bélyegző) 

Csatolandó okiratok (másolatban) 

nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat  

cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé  

aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti 
meghatalmazás 

helyszínrajz 

 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Hozzájárulok, hogy a bejelentésben megadott személyes adataimat a Poroszlói Közös Önkormányzati 

Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Nyilatkozom, hogy az adatok megadása és az 

adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartása. Hozzájárulok, hogy a nyilvántartásban szereplő 

személyes adataimat az adatkezelő erre irányuló megkeresés esetén a megkereső hatóságok részére 

továbbítsa. Az adatokat az adatkezelő 10 évig tárolja, nem hozza nyilvánosságra, és gondoskodik azok 

törvény szerinti védelméről.  

Poroszló, 20…... év ………………….hónap ……napján 

 ..............................................  
          aláírás 


