
 Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének 

6635 Szegvár, Szabadság tér 2. 

tel./fax: 63/364-800 

 Illetékbélyeg helye  

3.000,- Ft 

 

 

 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

(a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján) 

 

 

1. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ 

Neve:…………………………………………………………….……………………………… 

Lakcíme:  ………………….helység…………….......…...……utca  ........... házszám 

Székhely címe:    …………….helység……….…........…...……utca ........... házszám 

Adóazonosító száma:   

Statisztikai számjele: --- 

Telefonszáma:  06--- 

E-mail címe: ………………….…………………………….. 

 

 

2. SZÁLLÁSHELY 

 

Címe: ………………...…….helység…………..….......…...……utca  ........... házszám 

 

Helyrajzi száma : …………………………….. 

 

Befogadó képessége: ……………………… fő 

 

Vendégszobák száma: ………………………… 

 

Kemping esetén területegységek száma: …………………………. 

 

Ágyak száma: ……………………………….…. 

 

A használatának jogcíme: 1. Tulajdonos      2. Társtulajdonos     3. Bérlő        

4. Haszonélvező     5. Egyéb 

 

Elnevezése:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 2 

3. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET MELY  

SZÁLLÁSHELYTÍPUS TEKINTETÉBEN KÍVÁNJA FOLYTATNI (aláhúzandó!) 

 

- szálloda, 

- panzió, 

- kemping, 

- üdülőház, 

- közösségi szálláshely, 

- egyéb szálláshely. 

 
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, 

d) 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, 

e) 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, 

f) 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, 

g) 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, 

h) 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, 

i) 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/km
2
 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. 

 

7.  SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA:    (aláhúzandó!) 

 

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

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni: 

 

             igen                nem 

 

A szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle megtartását kéri-e: 

 

igen         nem 
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Csatolandó mellékletek 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap 

kivételével, 

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-

szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat, 

4. a szálláshely helyszínrajza, 

5. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 

 

 

Kelt. ………..………….……, ………..….év…….…….hó……..nap                     

 

 

 

………………….………………………………….                                                                              
      szálláshely-szolgáltató aláírása (bélyegzõje) 

 

 

 

 

 

 


