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Écsi Közös Önkormányzati Hivatal 

9083 Écs, Fő utca 94. 

Tel.: 96/473-168 

E-mail: ecs-hivatal@ecsfalu.hu 

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 
 

 

A SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK 
 

- neve: .......................................................................................................................................................................................  

- címe/székhelye: ..................................................................................................................................................................  

- adóazonosító száma: ........................................................................................................................................................  

- statisztikai számjele: .......................................................................................................................................................  

 

A SZÁLLÁSHELYRE VONATKOZÓ ADATOK: 

Szálláshely címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………… 

Az ingatlan használati jogcíme: tulajdon, bérlet, haszonélvezet, egyéb: ……..…………….(a 

megfelelő aláhúzandó) 

Az ingatlan tulajdonosa:………………………………………………………………………. 

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

Az ingatlan használatba vételi- illetve fennmaradási engedély megszerzésének 

dátuma:………….............. 

A szálláshely befogadóképessége: 

 vendégszobák száma:…………….. 

 ágyak száma:……………………… 

 kemping esetén területegységek száma: ………………….. 

 
Helyszíni szemle megtartását (a megfelelő aláhúzandó):          KÉREM     NEM KÉREM 

A szálláshelyen kereskedelmi tevékenységet folytatok: IGEN  NEM 

A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítok, felhasználok, forgalmazok: 

        IGEN  NEM  

 

 

 

Dátum:                                              Aláírás: 

 

Écs, ….…………….................                                   ..………………………………… 

   

 

A szálláshely típusa (A  megfelelő aláhúzandó, csak egy típus jelölhető meg). /A kempingben 

üzemeltetett üdülőházra nem szükséges külön engedély./ 
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 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) 

 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) 

 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] 

 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) 

 Közösségi szálláshely (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) 

 Egyéb szálláshely (szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, fentiekben felsoroltak 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) 

 

Nyilatkozom, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott  engedélyezési és üzemeltetési követelményeknek az általam(unk)  

üzemeltetni kívánt szálláshely megfelel.         

      
  ..……………………………………. 

Aláírás 

Egyéb megjegyzés: 

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

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

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

 

Écs, ……………………………… 

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

Név nyomtatott betűvel  aláírás, bélyegző 
   *Telefonszám: 

         *E-mail cím: 

 

 

* nem kötelező megadni 
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BEMUTATANDÓ OKMÁNYOK 

 

o Tevékenység végzésére jogosító okiratok (cégbirósági végzés 1 hónapnál nem régebben 

keletkezett példánya (eredeti vagy fénymásolat) vagy 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat 

(eredeti vagy fénymásolat) vagy vállalkozói igazolvány / igazolás 

o Az egyéb szálláshely kivételével - a szálláshely használatbavételi engedélyéről szóló 

határozat jogerős példánya (Építéshatósági Osztály) vagy rendeltetési mód változás 

bejelentéséről szóló igazolás (Városfejlesztési Osztály). Amennyiben ezen dokumentumok 

hat hónapnál nem régebbiek az építéshatóság szakhatósági eljárása nem szükséges - 

így ezen eljárási díj megfizetése alól az ügyfél mentesül. 

 

 

BECSATOLANDÓ OKMÁNYOK 

o Helyszínrajz 
 

o Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével); 

 

o Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-

szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

 

o Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat; 

 

o Írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el (eredeti) 

 

o Igazolás a szakhatósági eljárási költségekről (Építéshatóság 20.000 Ft, 

Népegészségügyi Intézet 28.500 Ft igazgatási szolgáltatási díj – egyéb szálláshely 

kivételével ) – Banki utalás vagy postai utalvány befizetése 

 

 

 

 

Écs, ...............................................                      

        

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

 ügyintéző aláírás 

 Tel.: 

 

 


