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Cegléd Város Önkormányzatának Jegyzője  3.000.- Ft-os illetékbélyeg 
Cegléd, Kossuth tér 1. 

 
 

K É R E L E M 

szálláshely üzemeltetési engedélyének kiadására 
 
 
Kérem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. §-ban előírt 
kötelezettségem teljesítéséhez a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadását, a 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
 
Az üzemeltető adatai: 
 
A szálláshely-szolgáltató neve: …………………………………………………………… 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………. 
 
Székhelye:………………………………………………………………………………….... 
 
Adóazonosító száma:…………………………………………………………………......... 
 
Statisztikai számjele: ……………………………………………………………………….. 
 
 
A szálláshely adatai: 
 
A szálláshely címe, helyrajzi száma, helyszínrajza: Cegléd, ………………………….. 
 
……………………………………………..utca, tér, egyéb………………………..…szám  
  
…………………hrsz.:………………………………………………………………………… 
 
A szálláshely befogadóképessége: ……………………………….. fő 
 
Vendégszobák száma:………………………………………………. 
 
Kemping esetén területegységek száma:     
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
Ágyak száma: …………………………………………………………. 
 
A szálláshely használatának jogcíme: saját / bérelt / egyéb: ……………………………. 
 
A szálláshely elnevezése:……………………………………………………………………. 
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Az üzemeltetési engedélyt az alább megjelölt szálláshelytípusra kérem (megfelelőt 

aláhúzni): 
 
a) szálloda, b) panzió, c) kemping, d) üdülőház, e) közösségi szálláshely, f) 
egyéb szálláshely 
 
A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy 
forgalomba hozni:   k í v á n o k /   n e m   k í v á n o k.(megfelelőt aláhúzni) 
 
 
Az üzemeltető nyilatkozata, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle 
megtartását: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett szálláshely megfelel a szálláshely-
szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében foglalt engedélyezési követelményeknek és a 
valóságnak megfelelnek.  
 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXVIII. törvény értelmében e nyilatkozattal 
hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adatiamat kezelje, illetve 
továbbítsa. 

 
A kérelem mellékletei: 

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely 
használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a 
tulajdoni lap kivételével, 

 
b) haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a 

szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, 
 

c) közös tulajdonba lévő szálláshely esetében, ha nem valamennyi 
tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását 
igazoló okirat, 

 
Cegléd , 20…..…év……………………hó…….nap. 
 
 
 
        …………………………………. 
          kérelmező  aláírása 
 
                                                                                   …………………………………. 
                                                                                                  elérési telefonja 


