SZÁLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Vonatkozó jogszabályok:
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény
Fizetendő díjak, illetékek:
Szálláshely-üzemeltetési engedély illetéke: illetékmentes
A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton, elektronikus úton.
1. KÉRELEM
A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelemhez mellékelni kell:
Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
Helyszínrajz
Vendégkönyv jegyzői hitelesítés céljából
Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
1. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum
megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.
2. A szálláshely tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
3. Amennyiben a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem
beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15
nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
4. A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.
5. Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a
szakhatóságok állásfoglalását.
6. Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról
szóló igazolást közli
a kérelmezővel,
az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal
7. Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet
nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.
8. Ügyfél a kiadott igazoláson szereplő nyilvántartási számmal regisztrál az NTAK rendszerben,
melyről igazolást küld a jegyzőnek
3. ADATVÁLTOZÁS
A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást,
annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával
egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

