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Az adatokat NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. 

Az eljárás illetékmentes. 

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység 

megkezdéséről 
(a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján) 

1. A szálláshely-szolgáltató 

neve:  .......................................................................................................................................  

címe, székhelye:  .....................................................................................................................  

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:  ..........................................  

adószáma, adóazonosító száma:  .............................................................................................  

statisztikai számjele:  ..............................................................................................................  

2. A szálláshely 

címe:  .......................................................................................................................................  

helyrajzi száma: ......................................................................................................................  

tulajdonosa ill. társtulajdonosa/i, haszonélvezője:  .................................................................  

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

használatának jogcíme (tulajdonos, társtulajdonos, bérlő, haszonélvező, egyéb) – a megfelelő 

válasz aláhúzandó! 

elnevezése:  .............................................................................................................................  

befogadóképessége: 

• a vendégszobák száma: …………………… 

továbbá – kemping esetén – területegységek száma:  ………………………… 

• az ágyak száma: ……………… 

Nyaralóhajó esetén: 

A kikötő címe:  ........................................................................................................................  

helyrajzi száma: ......................................................................................................................  

lakóegységek száma:  ..............................................................................................................  

az ágyak száma:  .....................................................................................................................  

a szálláshely használatának jogcíme (tulajdonos, társtulajdonos, bérlő, haszonélvező, egyéb) 

– a megfelelő válasz aláhúzandó! 

elnevezése:  .............................................................................................................................  

 

Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzatának Jegyzője 

2310 Szigetszentmiklós, 

Kossuth Lajos utca 2. 
 

 

 

 Cím 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40. 

Telefon 36 (24) 505-528 

 Fax 36 (24) 505-500 

 E-mail hatosag@szigetszentmiklos.hu 
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3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, 

amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a 

szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, 

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben 

a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma 

legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, 

kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen 

működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült 

területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és 

egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, 

egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] 

biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik, 

üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen 

létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló 

bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított 

szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától. 

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s 

ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő, 

egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de 

szálláshelyszolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, 

önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is 

hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb 

száz, 

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély 

vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és 

hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma 

legfeljebb tizenhat, 

nyaralóhajó-szálláshely: az a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja 

szerinti nyaralóhajó, amelyet a víziközlekedés rendjéről szóló rendelet szerint nyaralóhajózásra 

kijelölt vízterületen nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából üzemeltetnek, de 

szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosítanak, és ahol az e célra hasznosított nyaralóhajó belsejében 

kialakított, ággyal rendelkező lakóegységek száma legalább kettő, az ágyak száma minimum négy, 

befogadóképessége a nyaralóhajó személyzetével együtt legfeljebb 12 fő 

4. A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagok előállítani, felhasználni, vagy 

forgalomba hozni (a megfelelő aláhúzandó!) 

KÍVÁNOK NEM KÍVÁNOK 

5. Helyszíni szemle megtartását (a megfelelő aláhúzandó!) 

KÉREM NEM KÉREM 
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6. A bejelentéshez kötelezően mellékelt okiratok: 

1. Nem a kérelmező tulajdonában levő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap 

kivételével); 

2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – 

a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

3. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-

szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat; 

4. Helyszínrajz (a 239/2009. Korm. r. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján); 

5. Nyaralóhajó esetén - a kikötő helyszínrajza (a 239/2009. Korm. r. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján); 

6. Szálláshelykezelő szoftver* meglétét igazoló dokumentum; 

7. A szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum**; 

8. Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat; 

9. Aláírási címpéldány (cég esetén); 

10. Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás. 

 
* Szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt informatikai program, mely a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas 

** Szálláshely-minősítő szervezet: Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. (1011 Budapest, Szilágyi 

Dezső tér 1., info@szallashelyminosites.hu) 
szálláshely-minősítés: a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálata és annak alapján a 

szálláshelyek minőségi fokozatokba sorolása a szálláshely-minősítő szervezet által (A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

2. § 41. alapján) - szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely tekintetében. 

A szálláshelyek minősítésének részletszabályai a https://szallashelyminosites.hu weboldalon érhetőek el. 

 

Szigetszentmiklós, 20……. év ………………………… hó ………. nap 

 ……………………………………….. 

 kérelmező  

 (cég esetén bélyegzőlenyomat) 

 tel. szám: ……………………………….. 
 

1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez 

Követelmények nyaralóhajó-szálláshelytípushoz 

8.Nyaralóhajó-szálláshely 
8/A. Bejelentési követelmény 

1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység. 

2. A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, 

WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval. 

3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek 

készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), 

hűtőszekrénnyel. 

4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, 

WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval. 

8/B. Üzemeltetési követelmény 

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával 

biztosítja. 

mailto:info@szallashelyminosites.hu
https://szallashelyminosites.hu/
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2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői 

vizesblokkba. 

3. Takarítás: 

a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db 

lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként), 

b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap. 

4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós 

folyékony szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír. 

5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír. 

6. A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, 

valamint rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-

kártyával. 

7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi 

biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása. 

8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver. 
 


