
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 
(KORÁBBAN FIZETŐVENDÉGLÁTÁS) 

KÉRELMEZŐ ADATAI 

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

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

Adóazonosító száma: ......................................................................................................................................  

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

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

A szálláshely használatának jogcíme: ...........................................................................................................  

A szálláshely elnevezése: ................................................................................................................................  

A szálláshely típusa: .......................................................................................................................................  

A szálláshely befogadóképessége:..................................................................................................................  

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

Ágyak száma: .................................................................................................................................................  

Üzemeltetési idő: ............................................................................................................................................  

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

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

NYILATKOZAT 

 ................................................................................................................................... címen folytatott 

tevékenységem keretében élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba 

hozni kívánok:  

 igen  /  nem. 

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

3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet illetékbélyegben, 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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Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a szálláshely megfelel a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely 

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) számú Kormányrendeletben 

foglalt követelményeknek. 
 

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. 

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 

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: 

tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni 

a következőkről: fogadott vendégek száma és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. 

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem 

rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. 

 ………………………………….. 

 ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

 (bélyegző) 


