
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

VÁLLALKOZÁSI CSOPORT 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. 

Web: www.ujbuda.hu 

Telefon: 372-4558; 381-1357; 372-4524; 381-1399; 381-1303; 372-4593 
 

Illeték* Érkeztető szám Iktató bélyegző 

NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI KÉRELEM 

KÉRELMEZŐ ADATAI 

A szálláshely-szolgáltató neve (cégneve): .......................................................................................................  

A szálláshely-szolgáltató címe, illetve székhelye: ..........................................................................................  

Statisztikai száma: ...........................................................................................................................................  

A szálláshely címe, helyrajzi száma: ..............................................................................................................  

A szálláshely megnevezése: .............................................................................................................................  

A szálláshely típusa (altípusa): .......................................................................................................................  

A szálláshely minősítése: .................................................................................................................................  

Vendégszobák száma: .....................................................................................................................................  

Férőhelyek száma (hálóhelyiségek, fekvőhelyek): .........................................................................................  

A szálláshely nyitva tartása:  állandó jelleggel / idényjelleggel / eseti jelleggel  

A szálláshely üzemeltetése:  állandó felügyelettel / állandó felügyelet nélkül 

A szálláshely-szolgáltatás nyújtása:  kiegészítő tevékenységként / melléktevékenységként 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: .....................................................................................................  

Vásárlók Könyve használatbavételének időpontja, azonosító adatai: .........................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme: ...........................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a szálláshely megfelel a nem üzleti 

célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendeletben 

foglalt követelményeknek. 

________________________________________________________________________________ 
* Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért  

3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren 

keresztül vagy készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri 

Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára kell 

teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya; név / cégnév; székhelycím. 

http://www.ujbuda.hu/
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A kérelemhez csatolandó okiratok: 

 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat (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 szálláshely-szolgáltató, 

a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 

2. Illeték megfizetését igazoló bizonylat. 

 

 

Budapest, 20..…. év ………………hónap ……nap 

 ………………………………….. 

 ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

 (bélyegző) 


