
  
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

bejelentése 
 
 
 
1. A szálláshely-szolgáltató adatai: 
 

A szálláshely-szolgáltató neve:………………………………………………………………. 

 

címe: ………………………………………………………………………………….…… 

 

adóazonosító száma:………………………………………………………………………... 

 

statisztikai számjele: ……………………………………………………………………….. 

 

2. A szálláshely adatai: 

 

a szálláshely címe: Balatonmáriafürdő, ………………………………………………..….... 

 

helyrajzi száma: …………………………………………………………………………… 

 

2.1. befogadóképessége: 

 

vendégszobák száma: ……………..………(maximum: 8) 

 

ágyak száma: ………………………….….(maximum: 16) 

 

2.2. szálláshely használatának jogcíme: (aláhúzással kell jelölni)  
saját tulajdon - közös tulajdon - bérlemény - haszonélvező 

 

2.3. szálláshely elnevezése: ……………………………………………………………………. 

 

2.4.Szálláshely típusa: egyéb szálláshely 

 

Egyéb szálláshely: a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálloda, panzió, 

kemping, üdülőház, közösségi szálláshely alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-
szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített 

önálló épület, vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma 
legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. 

 

3. A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, 

felhasználni, vagy forgalomba hozni kíván/nem kíván. (aláhúzással kell jelölni) 

Az  eljárásban helyszíni szemle megtartását kérem/ nem kérem (aláhúzással kell jelölni) 

4. A bejelentés időtartama: határozatlan idejű 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 
 

 

Kelt.:……………………………………………….. 

…………………………………… 

aláírás 



A szálláshely-szolgáltatás bejelentéséhez mellékelni kell:  
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,  
b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos a haszonélvező, a szálláshely-szolgáltató – a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,  
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, 
 

Követelmények: 

Egyéb szálláshely 

Engedélyezési 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,  
c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy 
használata is megengedett.  
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy 

mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.  
3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas 
berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a 
vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal. 
 

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. 
 

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot kíván 
előállítani, felhasználni, vagy forgalomba hozni, az eljárásban az illetékes Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal szakhatóságként eljáró szervének hozzájárulása szükséges. 
 

Az igazolás megküldésre kerül az illetékes: 

• fogyasztóvédelmi osztály 

• a munkavédelmi és munkaügyi osztály  
• 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetén a katasztrófavédelmi igazgatóság, 

mint tűzvédelmi hatóság részére 


