
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője     

Noszvaji Kirendeltség  

3325. Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. szám              

Tel: 36/463-055,463-081,563-035, Fax: 36/463-055. 

E-mail: hivatal@noszvaj.hu  KRID: 140039991                                        

 

ÁTMINŐSÍTÉSI KÉRELEM 

egyéb szálláshely MAGÁNSZÁLLÁSHELYRE történő módosításához 

 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében rögzített módosításhoz 

 

 

I. Kérelmező szálláshely-szolgáltató adatai:  

 

Családi neve:____________________________________ Utóneve 1.:__________________________________ 

Utóneve 2.:___________________ _______ 

Születési családi neve:______________________________ _ Születési utóneve 1.:_______________________ 

Születési utóneve 2.:______________________ 

Születési helye: _________________________város/község, ideje: ________ év _____hó ______nap 

Anyja neve: _______________________________________________________________________  

 

Adóazonosító jele: _____________________________ 

Adószáma: ______________________ - ________ - ____  

Statisztikai számjele: _________________________ - ________ - _______ - ____ 

Székhelye, lakóhelye:_________________________________________________ város/község  

________________________________ közterület _____________ közterület jelleg _________ hsz. ____ ép. 

____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 

Szálláshely-szolgáltató telefonszáma: _______________________________ 

Szálláshely-szolgáltató e-mail címe: _________________________________  

 

 

II. Szálláshely alapadatai 

Szálláshely neve: __________________________________________________________________  

Szálláshely címe: ________________________________________________________ város/község 

________________________________ közterület ___________közterület jellege _________ hsz. 

 ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó  

Szálláshely helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________  

Az ingatlan funkciója:                       Lakás                           Üdülő  

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.  

 

 



III. Magánszálláshely befogadóképessége:  

 

Szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy több 

helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas.  

Szálláshely szobáinak összessége:  

a szálláshely vendégek elszállásolására alkalmas szobáinak az összessége.   ___________ db                                      

    

Szálláshely ágyainak száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy a 

két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít.     ___________ db                                

 

Szálláshely befogadóképesség: a szálláshelyen a vendégek egyidejű elszállásolására rendelkezésre álló 

férőhelyek száma azzal, hogy a maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az ideiglenesen 

elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának összessége.       ___________ db  

 

IV. Mellékletek 

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

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára történő adatok továbbítására alkalmas.  

Szálláshelykezelő szoftver elnevezése: __________________________________________________ 

Szálláshelykezelő szoftver száma: ______________________________________________________ 

Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum csatolása:      Igen 

Mellékletek száma:____ db 

 

Megfelelőségi nyilatkozat csatolása:      Igen 

 

Kijelentem, hogy a bejelentésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

 

Kelt:                   

 

  Szálláshely-szolgáltató aláírása 
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Magánszálláshelyre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat 

 

Tudomásul veszem, hogy magánszálláshely szolgáltatási tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, 

amely folyamatosan megfelel az alábbi követelményeknek: 

 

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. 

 

7/A. Bejelentési 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 vagy 5 

légköbméter, 

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett. 

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó 

papírral, higiéniaihulladék-tárolóval. 

3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, 

szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal. 

7/B. 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. 

4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus 

kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés. 

5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés. 

6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a 

szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni 

a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát. 

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 meghatározott szálláshelykezelő szoftver. 

Kijelentem, hogy a fent jelzett valamennyi bejelentési és üzemeltetési követelménynek a magánszálláshely 

megfelel.         

…………………………………….. 

   szálláshely üzemeltető aláírása 

 

 


