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Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal                                                                      

Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.                

:56/568-451 Fax: 56/568-462 

 

KÉRELEM 
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 

adatainak módosításához 

a 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet 14/B.§. (1) bekezdése figyelembevételével 

 

 

……………………………………………………………………………………….(szolgáltató neve) 

 

………………………………………………………………………………………..(szolgáltató címe)  

 

részéről bejelentem, hogy a ……………………………………………………………………….szám 

 

alatti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás adataiban módosítás történt az  

 

alábbiak szerint: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Korábban kiadott hatósági igazolvány száma: ………………………………………………………….. 

 

Korábban kiadott hatósági igazolvány kelte: …………………………………………………………… 

 

 

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

 

Szolgáltató neve (cégneve): ……………………………………………………………………………. 

Szolgáltató címe/székhelye: ……………………………………………………………………………. 

Szolgáltató statisztikai számjele: ………………………………………………………………………. 

 

II. SZÁLLÁSHELY ADATAI: 
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Szálláshely megnevezése: ……………………………………………………………………………… 

Szálláshely címe, helyrajziszáma: …………………………………………………………………….... 

Szálláshely típusa, altípusa: ……………………………………            ………………………………. 

(Megjegyzés: 1. számú melléklet szerint) 

 

Szálláshely jelzőszáma: ………………………………………. SZJ száma:………………………….. 

(Megjegyzés: 1. számú melléklet szerint) 

 

Szálláshely minősítése: ………………………………………………………………………………… 

(Megjegyzés: 2. számú melléklet szerint) 

 

Az igénybe vehető szobák száma*: …………………………………………………………………… 

Az igénybe vehető férőhelyek száma*: ………………………………………………………………. 

(*hálóhelyiségek és fekvőhelyek száma) 

 

(Diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – szolgáltatást kíván nyújtani.) 

 

III. SZÁLLÁSHELY NYITVATARTÁSA: 

 állandó jelleggel 

 idény jelleggel 

 eseti (alkalmi) jelleggel 

• a megfelelő kiválasztandó 

 
Megjegyzés: idényjellegű (szezonális) üzemelés: a naptári év szolgáltató által meghatározott, legalább egy 

hónapos időszakára kiterjedő folyamatos működés; 173/2003. Korm. rendelet szerint) 

 

IV. SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉSÉNEK MÓDJA: 

 

A szálláshely felügyelete*:     

       

 állandó felügyelet nélküli (FN)      

 állandó felügyelettel (AF) 

• a megfelelő kiválasztandó 

 
Megjegyzés:  

 

a) állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynek minősül   (FN) 

- nomád táborhely, 

- bivakszállás, 

- hegyi menedékházból a kulcsosház, 

- pihenőházból a vendégszállás; 

 

b) állandó felügyelettel üzemelő szálláshelynek minősülnek az a) pontba nem tartozó szálláshelyek (AF) 

 

(állandó felügyelet: a szolgáltatónak, illetve a megbízottjának a szálláshelyen való folyamatos jelenléte, ide nem 

értve a szolgáltatást segítő háttértevékenységek miatti rövid távolléteket) 

 

 

V. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁST NYÚJTJÁK: 
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  főtevékenységként 

  kiegészítő tevékenységként 

  melléktevékenységként  

 
Megjegyzés:  A szálláshely jele: - FO főtevékenységként végzett szálláshely szolgáltatás 

                                                    - KI kiegészítő/melléktevékenységként végzett szálláshely szolgáltatás 

 

A szálláshely szolgáltatás megkezdésének időpontja: ……………………………………………….. 

 

 

Csatolt mellékletek felsorolása:  ……………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy a 173/2003. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltakat ismerem és a szálláshelyet 

üzemeltető szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket betartom. 

 

 

Cserkeszőlő, 20..... év ………………. hó …………nap  

 

 

 

                                                                                     ………………………………. 

                                                                                  kérelmező aláírása, bélyegző lenyomata 

 

 

 

Mellékletek: 

 

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

Korm.rendelet 14/B. (2) bekezdés szerint: „…..a bejelentéshez csak a megváltozott 

körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni”. 

 

 


