
Szálláshelyek üzemeltetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek 

 

 

Hatáskörrel rendelkezik: a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat 

jegyzője 

 Ügymenet leírása: Szálláshely – szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi 

szálláshely, valamint egyéb szálláshely – kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes 

települési önkormányzat jegyzője által kiadott szálláshely-üzemeltetési engedély 

birtokában működtethető.  

 

A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban a jegyző megkeresi a jogszabályban 

megjelölt szakhatóságokat, illetőleg a szálláshely-szolgáltató kérelmére a 

szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. 

 

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg igazolást ad ki, a 

szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőket nyilvántartásba veszi, és a 

nyilvántartást az interneten közzéteszi. 

 

A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles 

írásban bejelenteni a jegyzőnek, mely változást a jegyző a bejelentés alapján a 

nyilvántartásba bejegyzi; a bejegyzésről, valamint a korábban kiadott üzemeltetési 

engedély visszavonásával és – ha a változás annak adattartalmát is érinti – az igazolás 

bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásáról egy határozattal dönt. 

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő 8 

napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja az 

engedélyt és törli a szálláshelyet a nyilvántartásból. 

 

Egyéb fontos információk: 

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző: 

a) a – c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével – határidő tűzésével felhívja 

a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, ill. a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására, 

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a 

jogsértést nem szünteti meg, ill. a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra 

ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot 

szab ki, 

c) ha a szálláshely nem felel meg a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. §-ában 

meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-

szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére, és a jogszerű állapot 

helyreállítására és a jogsértő állapot megszüntetéséig, ill. a jogszerű állapot 

helyreállításáig, de legfeljebb 90 napig elrendeli a szálláshely ideiglenes 

bezárását, 

d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező 

szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki, 

e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn 

belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy 

éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele 

szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely 

bezárását, és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési engedélyt, egyidejűleg törli a 

szolgáltatót a nyilvántartásból. 

 



Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre 

vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot 

szolgáltatni a következőkről: 

a) fogadott vendégek száma, 

b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. 

Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és 

magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.     

(Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.) 

 

Nem tartozik a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet hatálya alá a nem szálláshely-

szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása 

lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében. 

 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

 szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem; 

 új szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén helyszínrajz, 

illetékbélyeg (3.000,- Ft értékben), továbbá vendégkönyv; 

 a szálláshely használatának jogcíméről szóló igazolás: Tulajdoni lap kivételével a 

tulajdonos(ok), tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata, haszonélvező hozzájáruló 

nyilatkozata, szívességi használatot igazoló irat, vagy bérleti szerződés; 

 korábban kiadott szálláshely-üzemeltetési engedély módosítása esetén, ha annak 

adattartalmát is érinti, igazolás a szálláshely-üzemeltetési engedélyről (vagy 

korábbi működési engedély). 

 

 

Az eljárás illetéke: új engedély esetén 3.000,- Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell 

leróni; adatváltozás és a szálláshely megszűnésének bejelentése esetén az eljárás 

illetékmentes  

 

 

Vonatkozó jogszabályok:  

 

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) 

Korm. rendelet  

 

 

 


