Érkeztetés helye:

Illetékbélyeg helye:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely
szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló mód. 173/2003 (X.
28.) Korm. rendelet alapján

I. Szolgáltató
Neve:……………………………..…………………………………………..…………………
Címe/Székhelye:

…………………………………. (település) …………………….

……………………………………………...... (út/utca/tér) ………… (szám) …… (em/ajtó)
Statisztikai számjele:..………………………………………………………………..................
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….
Elektronikus elérhetősége: ……………………………………………………………………..

II.

Szálláshely

Címe:

Miskolc………..………………………………………. (út/utca/tér )……….

(szám) ………….. (em/ajtó), Hrsz.: …………………………………………………………..
Megnevezése: …………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….
Elektronikus elérhetősége: ……………………………………………………………………..
Minősítése (a 2. számú melléklet alapján):
………………………………………………………………………………………………….

III. A szálláshely használati jogcíme:
tulajdon

közös tulajdon

haszonélvezet

egyéb: ………........................
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IV. Szálláshelyen
-

igénybe vehető szobáinak és férőhelyeinek száma
szobaszám: …………………………………………………….
fekvőhely száma: ……………………………………………...

V. A szálláshely nyitvatartása:
állandó jellegű
idényjellegű
eseti jellegű
Nyitva tartás: ……………………………………………………………………………………

VI. Üzemeltetés módja:
felügyelettel

felügyelet nélkül

VII. Szálláshely szolgáltatást nyújtják:
kiegészítő jelleggel

melléktevékenységként

VIII. A szálláshely típusa, altípusa, jelzőszáma, SZJ száma: (bekarikázandó)
Típus

I.

Üdülő

II. Gyermek és ifjúsági
tábor

Altípus

Jelzőszám

SZJ szám

–
–
–

üdülő
gyermeküdülő
villa

911
912
913

55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.12.0

–
–

gyermek és ifj. tábor
telepített sátortábor

921
922

55.23.11.0
55.22.10.0

930

55.22.10.0
70.20.12.8

941
942
943

55.21.10.2
55.21.10.2
55.21.10.2

III. Nomád táborhely

IV

Hegyi menedékház

− turistaház
− kulcsosház
− matracszállás

V.

Bivakszállás

−
−

Bivakszállás
Téliesített bivakszállás

951
952

55.23.15.0
55.23.15.0

−
−

munkásszállás
vendégszállás

961
962

55.23.15.0
55.23.15.0

970

55.23.15.0

VI. Pihenőház

VII. Diákotthon, kollégium

Minősítése: „______” kategória („A”, „B” vagy „C” kategória)

3

IX. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:
_____________számtól _____________ számig
és használatba vételének idõpontja:
_________ év _______________________ hó _____________ nap

X. A szolgáltatás megkezdésének időpontja:……………………………………
A kérelemhez csatolásra kerül:
Szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okirat
A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
Egyéb, a tevékenység gyakorlásához jogszabály által előírt engedély
Vásárlók könyve (hitelesítés végett)
3.000. Ft összegű illetékbélyeg

Miskolc, 201……… év ………………hó ……….nap

__________________________________
cégszerű aláírás
__________________________________
lakcím, értesítési cím

