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Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem 

(a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján) 
 

 

1. Szálláshely üzemeltető adatai: 

Neve:  ................................................................................................................................................  

Lakcím/székhely: ...............................................................................................................................  

Cégjegyzékszám/EV nyilvántartási 

szám:………………………………………………………………………………………………………….. 

Adószám:  ..........................................................................................................................................  

NTAK regisztrációs száma:  ..............................................................................................................  

Telefon/ e-mail:  .................................................................................................................................  

2. Szálláshely adatai: 

Az ingatlan címe:  ..............................................................................................................................  

Helyrajzi száma:  ...............................................................................................................................  

 

Az ingatlan használatának jogcíme: 

TULAJDONOS BÉRLŐ 

A szálláshely elnevezése:  .................................................................................................................  

Befogadóképessége:  ........................................................................................................................  

Vendégszobák száma:  .....................................................................................................................  

Ágyak száma: ....................................................................................................................................  

 
3. Az üzemeltetési engedélyt az alábbi szállástípusra kérem: 

 
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, 
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c) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 
szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a 
továbbiakban: területegység), 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 e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy, 
 
f) egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de 
szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is 
hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb 
száz 
 
g) 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. 
 
4. A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba 

hozni 
 

KÍVÁNOK   NEM KÍVÁNOK 
5. Csatolmányok: 

 
- nem a kérelmező tulajdonában álló ingatlan esetén a használat jogcímét igazoló okirat (a 

tulajdoni lap kivételével) 
- cégkivonat és aláírási címpéldány (cég esetén) 
- Minősítést igazoló dokumentum (MTMT-től kapott igazolás) 
- szálláshely kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum 
- vásárlók könyve 

 
 
Kelt:……………………., 20…..év …………….hónap ………….napján. 
 

 

 

Kérelmező aláírása, bélyegzője 


