KÉRELEM

3.000.-illetékbélyeg

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján
meglévő,

számú engedély módosítása

1. Szálláshely-szolgáltató neve: ……………………………………………………………
Szül.éve: ……………………. An:………………………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszáma/egyéni vállakozó nyilvántartási száma: …………………………………
Adószáma:……………………………statisztikai számjele:………………………………..
2. Szálláshely címe: 8623 Balatonföldvár ………………………………………………………….
A szálláshely helyrajzi száma:………………………………………………………………..
Befogadóképessége: ………………………. Szoba / kemping esetén területegység száma
………………………..ágyak száma
Elnevezése:…………………………………………………………………………………..
Típusa: szálloda / panzió / kemping / üdülőház / közösségi szálláshely / egyéb szálláshely
3. Használat jogcíme: tulajdonos / haszonélvező / egyéb
Az engedély módosításának oka:………………………………………………………….
4. Alulírott nyilatkozom, hogy
-a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba
hozni kívánok / nem kívánok.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és a velem közös háztartásban élő személyek
nyilvántartásba vételüket nem kérték. Tudomásul veszem, hogy a lakóhelyem szerint illetékes állami
adóhatóságnál 15 napon belül – a nyilvántartásba vételről, ill. a változásról szóló igazolás bemutatásával
– be kell jelentkeznem.

Kelt:
aláírás
Figyelem!
A kérelemhez 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 vagy 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.
6/A. 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.
6/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.

