Érkeztetés helye:

Illetékbélyeg : 3.000.-

A szolgáltató a szálláshely-szolgáltatás tevékenység végzésére irányuló kérelmét a nem
üzleti célú közösségi, szabadidős szolgáltatásról szóló 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet
14/A §-ában meghatározottak szerint a mai napon benyújtotta. A kérelemről készült
másolat az eredetivel megegyezik, hiteles.
Szilvásvárad, ..….. év …………………….. hó …………. nap

P.H.

______________________________
Körjegyző/Körjegyző megbízásából Ügyintéző

MEM ÜZLETI CÉLÚ
SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet
előírásai alapján
1.

A szálláshely-szolgáltató adatai:
- neve:_________________________________________________________________________
- címe, illetve székhelye:
_______________________________________________________ város/község ___________
______________________________________ út/utca/tér ___________ szám ________ em./ajtó
Tel.: ____________________________

E-mail: _________________________________

- cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:
_____________________________________________________________________________
- adószáma:____________________________________________________________________
- statisztikai számjele:____________________________________________________________

2.

A szálláshely adatai:
- címe: ____________________________________________________________ város/község
_______________________________________út/utca/tér _________ szám _______ em, ajtó
- egyéb: ______________________________________________________________________
- helyrajzi száma: _______________________
- a szálláshely elnevezése:
______________________________________________________________________________

A szolgáltatás végzése:

Főtevékenység

A szálláshely üzemeltetése: Állandó jelleggel
A Szálláshely felügyelete:

Kiegészítő/ Melléktevékenység
Idény jelleggel

Eseti jelleggel

Állandó felügyelet Állandó felügyelet nélkül

2

Nyilatkozat, hogy az alábbiakban megjelölt szálláshelytípusra kérem az üzemeltetési
engedély kiadását:
Típus

Altípus

Jelzőszám
Megnevezése

I. Üdülő
Üdülő
Gyermeküdülő
Villa
II. Gyermek- és ifjúsági
tábor
Gyermek- és ifjúsági tábor
Telepített sátortábor
III. Nomád táborhely

Szj

Minősítés

(910)
911
912
913
(920)

55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.12.0

921
922
(930)

55.23.12.0
55.23.12.0
55.22.10.0

Szobák/férőhely

70.20.12.8
IV. Hegyi Menedékház
Turistaház
Kulcsosház
Matracszállás
V. Bivakszállás
Bivakszállás
Téliesített bivakszállás
VI. Pihenőház
Munkásszállás
Vendégszállás
VII. Diákotthon, kollégium

(940)
941
942
943
(950)
951
952
(960)
961
962
(970)

55.21.10.2
55.21.10.2
55.21.10.2
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0

Csatolt okiratok:




nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat,
vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével
haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Szilvásvárad, 20…… év …………………… hó ……. nap
…………………………………………….
a kérelmező aláírása
Ért. cím: ………………………………….
Tel.: ………………………………………

A Hivatal tölti ki:

A szolgáltatót a ……./…………….. számon a hatósági nyilvántartásba felvettem.
……………………………..
(cégszerű aláírás)

