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31. számú bejelentőlap 
Kérelem magánszálláshely típusra történő módosításra 

 
 
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ NEVE: 
(kizárólag magánszemély vagy egyéni vállalkozó) 

 

 
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ LAKCÍME / 
SZÉKHELYE: 
 

 

 
SZÁLLÁSADÓ KÉPVISELŐJE, 
KAPCSOLATTARTÓJA, MEGHATALMAZOTTJA: 

 

 
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁMA1:    
 

 

 
STATISZTIKAI SZÁMJELE: 
 

 

 
TELEFONSZÁM: 
 

 

 
E-MAIL: 
 

 

 
SZÁLLÁSHELY CÍME ÉS NYILVÁNTARTÁSI 
SZÁMA: 
 

 

 
SZÁLLÁSHELY VENDÉGSZOBÁINAK SZÁMA: 
 

 

 
SZÁLLÁSHELY ÁGYAINAK / FÉRŐHELYEINEK 
SZÁMA:2 
 

 

 
SZÁLLÁSHELY ELNEVEZÉSE: 
 

 

 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 19. § (3) bekezdése értelmében 
kizárólag a magánszemély vagy egyéni vállalkozó szálláshely- szolgáltató kérelmezheti, hogy az illetékes jegyző a 
szálláshely típusát egyéb szálláshelyről magánszálláshelyre módosítsa, amennyiben az a szálláshely-kezelő szoftver 
meglétét igazolja, és a szálláshely megfelelőségéről nyilatkozik. 

                                                 
1 Magánszemély csak kizárólag külön adószámmal végezhet szálláshely szolgáltatást, az adóazonosító jelével nem! 
2 Férőhely, a szálláshely ágyainak a száma a R. 2. § 8) alpontja alapján: a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek 
számának összessége azzal, hogy a két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít. 
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTHATJA BE A KÉRELMÉT! 
 
 

Kérem a fenti szálláshely típusának egyéb szálláshely típusról magánszálláshely típusra történő 

módosítását! □3 

 
Dátum, 2021. ___________________ 

 
 
 

_______________________________ 
 

                                                     szálláshely-szolgáltató aláírása  
 

Csatolt mellékletek:  
 

1) Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum4  □ 

2) Megfelelősségi nyilatkozat a R. 1. melléklet 7) pontja alapján5  □ 

                                                 
3 Kérjük be X-elni! 
4 R. 19. § (4) és a R. 6. § (2) d) alpontja alapján 
5 Magánszálláshely megfelelősségi követelményei a R. 1. melléklet 7) pontja alapján: 
 
7. Magánszálláshely 
7/A. Bejelentési követelmény 
1. A szoba nagysága: 
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter, 
b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter vagy 5 légköbméter, 
c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett. 
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó 
papírral, higiéniaihulladék-tárolóval. 
3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és 
felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal. 
7/B. Üzemeltetési követelmény 
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja. 
2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása. 
3. Takarítás: 
a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna 
személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden 
esetben, 
b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap. 
4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus 
kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés. 
5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés. 
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát 
(magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a 
szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát. 
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó 
előírások maradéktalan betartása és betartatása. 
8. Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver. 
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Melléklet a 31. számú bejelentőlaphoz. 

 
Megfelelőségi nyilatkozat 

 
 

Alulírott szálláshely-szolgáltatóként a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 19. § (4) 
bekezdése alapján úgy nyilatkozom, hogy az általam üzemeltetett szálláshely megfelel a Korm. rend.  1. 
melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek. 
 

szálláshely cím: ______________________________________________________ 
 
 
szálláshely nyilvántartási száma: ________________________________________ 
 
 
Dátum, 2021. __________________________ 

 
 
 
 

__________________________________ 
szálláshely-szolgáltató aláírása 

 


