BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

7. számú bejelentőlap

ILLETÉKMENTES

SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS
ADATVÁLTOZÁS1 BEJELENTÉSE IRÁNTI KÉRELEM
a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény vonatkozó
rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet részéről (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak
az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül (cégkapu, KÜNY-tárhely) tudnak ügyet
indítani!

SZÁLLÁSHELY JELENLEGI TÍPUSA: __________________________________________________
SZÁLLÁSHELY JELENLEGI CÍME: ____________________________________________________
SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: ____________________________________________

Adatváltozással kapcsolatos bejelentést tevő:
-

neve:_________________________________________________________________________

-

elérhetősége: __________________________________________________________________

-

tisztsége: :_____________________________________________________________________

A szálláshely szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban
bejelenteni a jegyzőnek (elmulasztása bírságot von maga után!). A TOVÁBBIAKBAN KÉRJÜK,
HOGY CSAK A MEGVÁLTOZOTT ADATOKAT TÖLTSE KI! Továbbá kérjük, hogy amennyiben
egyéb szálláshely típusról magánszálláshely típusra kíván váltani a 239/2009. Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése alapján, úgy ilyen esetben a 31. sz. nyomtatványt használják!
(Amennyiben az adatváltozás az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adatot érint, úgy azt külön elektronikus úton
az önkormányzati adóhatóság felé is be kell jelenteni!).
* magánszemély bejelentő esetén az adószámmal egyidejűleg a statisztikai számjel is kiadásra kerül, amelynek bejelentése kötelező. A
statisztikai szám lekérdezhető a KSH honlapjáról a http://www.ksh.hu/szamjel internetes címen.
A szálláshely-szolgáltató
-

neve

-

telefonszáma

-

e-mail címe

-

címe /székhelye
adóazonosító száma (magánszemély esetén is
kötelező)

-

statisztikai számjele *

Kivéve az egyéb szálláshely típusról magánszálláshely típusra történő módosítást. Ilyen esetre kérjük a 31. számú nyomtatvány
használatát!
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A szálláshely adatai (kérem a szálláshely helyszínrajzát szíveskedjék csatolni!)
-

a szálláshely címe (épület, emelet, ajtó is megadandó):

-

a szálláshely helyrajzi száma:

-

szálláshely befogadóképessége (ágyak és pótágyak
összessége):

-

a szálláshely vendégszobáinak száma:

-

a szálláshely ágyainak száma (két vendég részére alkalmas
fekvőhely= két ágy):

-

területegységek száma (kemping esetén kitöltendő):

-

a szálláshely elnevezése (kötelező)2 :

-

szobánkénti alapterület (m2)(egy légterű helyiségek
esetében csak a szobaként használt rész alapterületét
kérjük megadni):

használatának jogcíme (saját tulajdon, közös tulajdon,
bérlet, haszonélvezet, stb.):

Kérem, szíveskedjen bejelölni, mely szálláshelytípus tekintetében kíván szálláshely-szolgáltatási tevékenységet
folytatni (kérjük, a megfelelő részhez tegyen X-et):3
-

Szálloda

-

Panzió

-

Kemping

-

Falusi szálláshely

-

Üdülőháztelep

-

Közösségi szálláshely

-

Magánszálláshely

-

Egyéb szálláshely

Gyógyászati jellegre utaló megnevezés engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be:
A szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy
forgalomba hozni?

igen/ nem
igen

nem

Ha igen az alábbiak szerint:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2

a szálláshely elnevezésében a Budavár név, annak ragozott vagy idegen nyelvű alakjai csak képviselő-testületi
hozzájárulással használhatóak; a Budapest név és elemei pedig csak főpolgármesteri engedéllyel használhatóak; a
szálláshely elnevezése nem lehet a szálláshely típusa!
3

Kérjük, hogy amennyiben egyéb szálláshely típusról magánszálláshely típusra kíván váltani a 239/2009. Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése alapján, úgy ilyen esetben a 31. sz. nyomtatványt használják!
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Az eljárásban szemle megtartását a szálláshelyen (kérjük, a megfelelőt aláhúzni)
-

-

-

-

-

-

kérem/

nem kérem

Kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam működtetett szálláshely megfelel a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. Mellékletben feltüntetett
követelményeknek, valamint tudomással bírok arról, hogy ezeknek a követelményeknek folyamatosan meg kell felelni a
szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatása alatt.
Tudomásul veszem, hogy a magánszemélyként szálláshelyet csak a NAV által kiadott külön adószámmal tudok
üzemeltetni, mint adószámos magánszemély, ezt az adószámot és a KSH által adott statisztikai számjelet a Jegyző felé
haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény értelmében e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve
továbbítsa.
Tudomásul veszem, hogy a magánszálláshelyet és egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles
az adott évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek
számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról, összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel
rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban.
Nyilvántartásba vett egyéb szálláshely szolgáltatók 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a
szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa, a módosítási kérelemmel együtt
kötelesek benyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint a Korm. rendelet 1.
melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Kérem, hogy a közölt adatok alapján a szálláshelyre vonatkozó adatváltozást nyilvántartásba venni szíveskedjenek.

Egyéb módosításra vonatkozó bejelentés, megjegyzés:

Csatolt okiratok (adatváltozás jellegére tekintettel értelemszerűen csatolandó; hiánypótlásra nincs lehetőség!):

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével):
EREDETI PLD.
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat –
EREDETI PLD.
3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
EREDETI PLD.
4. helyszínrajz (valójában az ingatlan alaprajza méretarányosan és helyiségenként a méretek
feltüntetve, kérjük egy légterű helységek esetében jelöljék a szobaként használt rész területét )

5. a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum (amennyiben 2019.06.28.
óta még nem került csatolásra)
6. a Korm. rendelet 1. melléklet 1. - 6. pontjában meghatározott bejelentési és
üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozat (amennyiben
2019.06.28. óta még nem került csatolásra)4
6. fényképek a szálláshelyről (helyiségenként a bejelentési követelményeknek megfelelően)
7. aláírási címpéldány, aláírás-minta (lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület vagy
adószámmal nem rendelkező alapítvány esetén)
Kérjük, hogy amennyiben egyéb szálláshely típusról magánszálláshely típusra kíván váltani a 239/2009. Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése alapján, úgy ilyen esetben a 31. sz. nyomtatványt használják!
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8. meghatalmazás eredeti példánya, ha meghatalmazott jár el (külföldi lakcím esetén kézbesítési
meghatalmazás csatolása kötelező!)
EREDETI PLD.
Budapest, __________________________

______________________________

aláírás
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