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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  II..  KKEERRÜÜLLEETT  BBUUDDAAVVÁÁRRII  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII  HHIIVVAATTAALL  

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-3091 

E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu 
 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL 

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

Postai cím:   1250 Budapest, Pf. 35.  

Ügyfélfogadási cím:  1014 Budapest Kapisztrán tér 1. III. em. 304. sz. iroda 

Telefonszám:   +36-1-458-3075 

E-mail:   igazgatas@budavar.hu   

 

Ügyfélfogadás:  hétfő: 14:00 – 18:30 

 szerda: 08:00 – 16:30 Ebédidő: 12:00-12:30 

 péntek: 08:00 – 12:00 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Felettes, felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala    

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.  

Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

Telefon: 06-1-235-1700 

Ügyfélszolgálat: (Váci u.) telefon: 06-1-328-5862 

Fax: 06-1-235-1703 

E-mail: budapest@bfkh.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek  

 

 

Vonatkozó jogszabályok:  
 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló, módosított 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

 a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII: 

törvény 

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet  

 

 

Illetékesség: a Budapest I. kerületében üzemeltetett szálláshelyek. 

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:  
 

3.000,- Ft bélyegben vagy előzetes átutalás igazolása a 12010154-00379543-00700002 bankszámlaszámra 

(a közleményben szálláshely bejelentés_ szálláshely szolgáltató neve_ hrsz megjelöléssel), illetve elektronikus 

ügyintézésnél a benyújtott kérelem visszaigazoláskor kapott 27 számjegyű érkeztetési azonosító számra 

hivatkozással átutalással. 
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Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést követően folytatható. A bejelentés időpontja a 

tevékenység megkezdésének napja, ezért a szálláshelynek rendelkeznie kell az üzemeltetési feltételekkel 

a bejelentése napján. 

 

Gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületnek, közigazgatási 

hatóságoknak kötelező, míg a magánszemélyeknek lehetősége van 2018. január 01. napjától 

elektronikus irat benyújtására. 

 

Az ügyhöz tartozó papír alapú és elektronikus nyomtatványaink a www.budavar.hu honlapon az 

Ügyintézés menüpont alatt érhetőek el. 
 

 Egyúttal külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szolgáltatási tevékenység bejelentése adóhatósági 

bejelentési/bejelentkezési kötelezettséget is maga után von, melyekről részletesen tájékozódhat a 

www.budavar.eado.hu oldalon. 

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról a jegyző nyilvántartást vezet, melyet a 

www.budavar.hu oldalon közzétesz. A nyilvántartás a jogszabály által meghatározott körben közhiteles. 

 

Az adatváltozás, megszűnés bejelentése illetékmentes. 

 

Fellebbezésnek, csak a közigazgatási hatósági (ellenőrzési) eljárás során hozott határozattal vagy végzéssel 

szemben van helye. 

 

 

I. Kereskedelmi szálláshely-üzemeltetés bejelentése (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi 

szálláshely, egyéb szálláshely) 

 

 

Részletes tájékoztatás az ügymenetről:  

Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeit és a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység bejelentésének rendjét a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) határozza meg. 

 

A szálláshely szolgáltatásnak – az adott szálláshely típustól függően - folyamatosan meg kell felelnie a 

Korm.r. 4. §-ában, valamint a Korm.r. 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek. Nem tartozik e 

rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő 

használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében. 

 

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi feltételeknek és az illeték is lerovásra került, 8 napon belül 

igazolás kerül kiállítása (mely a nyilvántartási számot is tartalmazza). Amennyiben a bejelentés hiányos, 

hiánypótlásra nincs lehetőség, a bejelentő részére figyelmeztetés kerül megküldésre (és a bejelentés meg nem 

tettnek minősül).  

 

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a bejelentés 

megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a 

bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az 

adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban 

foglalt előírásoknak. 

 

 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez mellékelni kell: 

http://www.budavar.hu/
http://www.budavar.hu/
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1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével): 

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező 

hozzájárulását igazoló okiratot 

3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot 

4. helyszínrajzot (valójában az ingatlan alaprajza méretarányosan és helyiségenként a méretek 

feltüntetve)  

5. fényképeket a szálláshelyről (helyiségenként a bejelentési követelményeknek megfelelően) 

6. aláírási címpéldányt, aláírás-mintát (lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület vagy 

adószámmal nem rendelkező alapítvány esetén) 

7. meghatalmazás eredeti példányát teljes bizonyító erejű magánokiratban, ha meghatalmazott jár el 

  

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedélyköteles 

kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, és a bejelentéssel egyidejűleg a külön engedély iránti kérelmét a 

jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön 

engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. Ezen eljárás lefolytatásáért fizetendő 

illetékeket, díjakat is külön meg kell fizetni. 

 

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

tárgyévet követő év január 31. napjáig a Jegyzőhöz írásban bejelenteni adatszolgáltatási kötelezettségként a 

fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban. 

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató, vagy a szálláshely adataiban változás történik, haladéktalanul, a 

tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a Jegyzőnél.  

 

 

II. Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatói tevékenységet folytatók nyilvántartásba 

vétele 

  

 

Részletes tájékoztatás az ügymenetről:  

A szolgáltató tevékenység csak a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) előírásai szerint kezdhető meg, illetve 

folytatható. 

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a szolgáltató a nyilvántartásba vételi kérelem 

benyújtásának napjától nyújthat. A szolgáltatást nyújtót a kérelmére a szálláshely fekvése szerint illetékes 

jegyző hatósági nyilvántartásba veszi, ha a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Ha a nyilvántartásba 

vételi kérelmet a hatóság véglegessé vált döntéssel elutasítja, a szolgáltatást meg kell szüntetni. 

 

Csak azokat a szálláshelyeket lehet nyilvántartásba venni, melyeket a Korm. rendelet 1. számú melléklete 

alapján a szolgáltató - előzetesen – minősített és megfelelnek a Korm.r. 2. számú mellékletében meghatározott 

feltételeknek. Ezeknek a követelményeknek, az üzemeltetés során folyamatosan meg kell felelnie a 

szálláshelyeknek. 

  

A Budapest I. kerületében működő, a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést 

biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények üzemeltetőjére terjed ki a Korm. rendelet, például: 

üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, bizonyos gazdasági-

vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás. 
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Nem tartozik e rendelet hatálya alá az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények 

hasznosításának nyilvántartásba vétele, a szálláshelyek különleges célú igénybevétele, valamint - a 

közegészségügyi előírások kivételével - az egyházi jogi személy által nyújtott szálláshely-szolgáltatás. 

A jogszabály alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított 

és a szolgáltató által ekként minősített üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára 

szolgáló szálláshely, illetőleg sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési 

egység, szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett 

hivatali, közintézményi szállás. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a társadalom 

közös szükségleteinek kielégítését nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyen nyereség-és 

vagyonszerzési cél nélkül megvalósító szolgáltatási tevékenység, tekintet nélkül a szolgáltató jellegére. 

 

A szolgáltató köteles a szálláshelyet magyar nyelven elnevezni. A szálláshelyet minősíteni kell, amely a 

vendég alapvető tájékoztatását szolgálja. A szálláshely díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kell 

megállapítani – a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésének b) pontja szerinti diákotthonban, kollégiumban 

szakmai-tanulmányi csereprogram keretében biztosított férőhelyek kivételével -, a szállásdíjról szóló 

tájékoztatást a szolgáltató köteles a vendég számára hozzáférhetővé tenni.   

 

A szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásából törölni kell a szolgáltatót a rendeletben előírt esetekben, 

illetve ha a szálláshely megszűnik. 

 

 

A szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba-vétel iránti kérelméhez mellékelni kell: 

1. okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult (pl.: alapító okirat ) 

2. a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot, 

3. aláírási címpéldányt/aláírási minta (lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület vagy 

adószámmal nem rendelkező alapítvány esetén), 

4. meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban, amennyiben nem a kérelmező jár el, 

5. vásárlók könyvét (hitelesítési célra) 

6. Az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy 

melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás esetén 

a) az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot kell csatolni a kérelemhez, 

b) az alaptevékenység nyújtására jogosító okiratban foglaltakhoz képest kizárólag a megváltozott 

körülményekkel, illetve a rendeletben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásra meghatározott többletkövetelményekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzést kell 

kezdeményezni. 

 

A kereskedelmi hatóság a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre 

való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával 

egyidejűleg a szolgáltató részére a Korm. rendelet alapján hatósági igazolványt állít ki.  

 

A szolgáltató a vendég szolgáltatással kapcsolatosírásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére köteles 

vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárló könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti. 

 

A szolgáltató – az alkalmi szálláshely, és a nomád táborhely kivételével – köteles évente, a tárgyévet követően 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtés Program Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyről adatot 

szolgáltatni és ennek egy példányáét a jegyzőnek megküldeni. 

 

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül köteles 

bejelenteni a jegyzőnek, ebben az esetben a bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos 

mellékleteket kell csatolni! Ezen adatváltozásra vonatkozó bejelentés illetékmentes.  

 

A megszűnés bejelentése szintén a szolgáltató kötelezettsége. 

 

utolsó módosítás: 2018. június 14. 

 


