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Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem 
(a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján)        

 
3000.- Ft. Illeték 

 
 
1. A szálláshely szolgáltató adatai 

1.1. Jogállása:  1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. 

stb)  3. Egyéni vállalkozó  4. Magánszemély 
 

1.2. Neve:………………….………………………………………………….……………………………….. 
. 
1.3. Rövid neve:……………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 
 

…………………………………..………….helység……..……………….............…...……utca 

 
 ..................... házszám.......... em............. ajtó,  Postafiók……….Postafiók irányító száma:………….. 

 

1.5. Telefonszáma:………..……………………………. 

 
1.6. Adóazonosító szám:…………………………………………………………………………………….. 
 

1.7. Statisztikai számjele: --- 

 
1.8. Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..……………………………… 
 
    lakcíme:……………………………………………………………….telefonszáma:….………………….. 
 

2. A szálláshely adatai 

2.1. Címe:  NAGYCENK, …………...………..…….......…utca……..…..házszám....... em........ 

ajtó 
 
Elnevezése:……………………………………………………………….………………… 
 
Helyrajzi száma:.......................................................................................................... 
 
2.2. Befogadóképessége: 
 
Vendégszobák száma/kemping esetén-területegységek száma:……………………………………… 
 
Ágyak száma               ……………………………………… 
 
2.3. A szálláshely tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, haszonélvezője                      
                         Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám. 

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

 

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

 
2.4. A használatának jogcíme: 1. Tulajdonos      2. Társtulajdonos     3. Bérlő       4. Haszonélvező     5. Egyéb 

Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy Határozatlan idejű  
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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 jármûveik számára elkülönült területet (a továb biak ban: területegység), illetve üdülõházat (a továb biak ban együtt: 

lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, fõzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, 

portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik, 

d) üdülõház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közmûvesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a 

vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkezõ épületrészben (üdülõegységben) 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: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)–g) pont alá nem tartozó, 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, 

 

4. A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy 
forgalomba hozni 
 

Kívánok      Nem kívánok 
 

5. Helyszíni szemle megtartását 
 
  Kérem       Nem kérem 

6. Csatolt mellékletek 

1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére 
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a szálláshely-szolgáltató – a 
haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat; 
3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi  tulajdonostárs a szálláshely-
szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat, 
4. vállalkozói igazolvány vagy  cégkivonat (végzés) 
5. aláírási címpéldány (cég esetén); 
6. vásárlók könyve hitelesítésre 
7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 
 
 
 
Nyilatkozom, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott egyes szálláshelytípusokra 
vonatkozó követelmények ismeretében a kérelemben megjelölt szálláshely megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 
 
 
 
Kelt. ………..………….………, ………..………….év…….………….….hó…………….nap                     
 
 
 
 

………………………………….. 
              bejelentő aláírása (bélyegzõje) 
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