
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 
KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELY 

(Turistaszálló, Ifjúsági szálló) 

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: .................................................................................................................................................  

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

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

 

 

________________________________________________________________________________ 
* 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. 
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NYILATKOZAT 

/a megfelelő rész aláhúzandó/ 

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

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

hozni kívánok:  

 igen  /  nem. 

A szálláshely-szolgáltatással érintett ingatlanra / építményre vonatkozóan a bejelentést megelőző hat 

hónapon belül használatba vételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt 

kiadtak / nem adtak ki 

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. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal. 

2. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre. Az ágyak 

mérete legalább 80×190 cm és az ágyak közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata 

megengedett. Az ágyakon ágybetét van, ágynemű biztosítása nem kötelező. 

3. A szobában csomagtárolási lehetőség. 

4. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel és 10 főként, nemenként 

elkülönített WC. A közös mosdóhelyiségekben szappan és kézszárító. 

5. A vendégek által használható telefon. 

6. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület. 

7. Főző-étkezőhelyiség főzőlappal, mosogatóval, asztallal, székekkel. 

Üzemeltetési követelmény: 

1. Nyitvatartási időszakban recepciószolgálat vagy ügyelet. 

2. Nyitvatartási időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása. 

3. A hálóhelyiségek és közös helyiségek takarítása legalább kétnaponként. 

4. Csomagmegőrzés. 

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) 


