
SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM
(a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján)

Illetékbélyeg!
 2.200,- Ft

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni!

I. A szálláshely-szolgáltató 

1. A szálláshely-szolgáltató

1.1. neve: ….................................................................................................................................

1.2. levelezési címe: …................................................................................................................ 

1.3. székhelye: ….........................................................................................................................
1.4. cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: …........................................
1.5. adószáma: …........................................................................................................................ 
1.6. statisztikai számjele: ….......................................................................................................
1.7. elérhetősége: …....................................................................................................................

II. A szálláshely 

1. A szálláshely 

1.1.  Címe: …............................................................................................................................... 

1.2. Helyrajzi száma: ….....................

1.3. Befogadóképessége: …................

1.3.1. A vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma: …..............

1.3.2. Az ágyak száma: ….....................................

1.4.  Használatának  jogcíme  (saját  tulajdon,  bérlet,  haszonélvezet,  közös  tulajdon 

esetében tulajdonostársak hozzájárulása stb.): …..................................................................

1.5. Elnevezése: …......................................................................................................................

2. A szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt: …......

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

3. A szálláshely-szolgáltató kíván-e a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni: ….................................................................

Érkeztető bélyegző Iktató bélyegző



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

4.  Nyilatkozom,  hogy  arra  az  építményre,  amelyben  a  szálláshelyet  működtetni 

kívánom, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat 

hónapon belül használatba vételi engedélyt, vagy fennmaradási engedélyt adtak-e ki: 

igen* nem*

*A megfelelő választ kérjük aláhúzni.

III. Csatolt okiratok:
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap 
kivételével

2. haszonélvezet  esetében  –  ha  nem a  tulajdonos  vagy  a  haszonélvező  a  szálláshely-
szolgáltató - a haszonélező hozzájárulását igazoló okirat

3. közös  tulajdonban  álló  szálláshely  esetében,  ha  nem a  tulajdonostárs  a  szálláshely-
szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

4. A szálláshely helyszínrajza

Enying, 20..... ........................... hó ........... nap

     …............................................................
                                                              szálláshely-szolgáltató/kérelmező neve 

                                                            (nyomtatott betűkkel)

                                                                          ………………………………………….
                                                                          szálláshely-szolgáltató/kérelmező aláírása 
                                                                                                 (bélyegzője)
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Szálláshelytípus:
a)  szálloda: az  a  kizárólag  szálláshely-szolgáltatás  folytatása  céljából  létesített  
szálláshelytípus,  amelyben  a  szálláshely  szolgáltatása  mellett  egyéb  szolgáltatásokat  is 
nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább  
huszonegy,
b)  panzió: az  a  kizárólag  szálláshely,  szolgáltatás  folytatása  céljából  létesített  
szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az 
ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz, 
c)  kemping: az  a  külön  területen  kizárólag  szálláshely-szolgáltatás  folytatása  céljából  
létesített  szálláshelytípus,  amelyben  szállás  céljából  a  vendégek  és  járműveik  számára 
elkülönült  területet,  illetve  üdülőházat  (a  továbbiakban  együtt:  lakóegység)  és  egyéb 
kiszolgáló  létesítményeket  (például  tisztálkodási,  mosási,  főzési,  egészségügyi  célokat  
szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel  
rendelkezik.
d)  üdülőház: 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,  
függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
e)  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 célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább  
tizenegy,
f) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-
szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra  
hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
g)  falusi  szálláshely: a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Területrendezési  Tervének 
elfogadásáról  és  a  Balatoni  Területrendezési  Szabályzat  megállapításáról  szóló 2000.  évi  
CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes  
gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 
5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan  
egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi  
vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott  
esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
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