
Tájékoztató  a  szálláshely-szolgáltatási  tevékenység  folytatásával
kapcsolatban

A szálláshely üzemeltetési  engedély kiadásának rendjéről  szóló 239/2009.  (X. 20.)  Korm.
rendelet  (továbbiakban:  Korm.rendelet)    határozza  meg  a  Magyarország  területén  a
szálláshely-szolgáltatási  tevékenység  folytatásának  részletes  feltételeit  és  a  szálláshely-
üzemeltetés bejelentésének rendjét.
A fentiek értelmében 2016. január 01. napjától Magyarországon a szálláshely- üzemeltetési
tevékenység megkezdéséhez elegendő a kereskedelmi hatósághoz tett bejelentés.

A rendelet alkalmazása szempontjából
➔ szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2.
§ 22. pontjában meghatározott fogalom,
➔ szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,
➔ 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:  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,
➔ egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított,  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,

A szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésekor a bejelentésben meg kell jelölni
a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, ➢ illetve székhelyét,
➢ a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói
nyilvántartási számát,
➢ a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét,
➢ a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
➢ a szálláshely befogadóképességét:
➢ a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és



➢ az ágyak száma,
➢ a szálláshely használatának jogcímét,
➢ a szálláshely elnevezését,
➢ azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,
azt,  hogy  a  szálláshely-szolgáltató  a  szálláshelyen  kíván-e  élelmiszert,  élelmiszer-
nyersanyagot előállítani, ➢felhasználni vagy forgalomba hozni.

A bejelentéshez 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  szálláshely-
szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-
szolgáltató, a ➢tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdését nyilvántartásba veszi.
A  szálláshely-szolgáltató  a  szálláshely  nyilvántartásba  vételét  követően  az  adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző  szálláshely-szolgáltatási  tevékenységgel  összefüggésben  –  az  egyéb  szálláshely
kivételével – a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából
- a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai az ivóvíz minőségi, a
települési  hulladékkal  és  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények,valamint a kémiai biztonságra és a
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatban
a Veszprém  Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát,
- ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak
forgalomba  –  az  élelmiszerhigiéniai,  -biztonsági,-  minőségi  követelményeknek  való
megfelelés  kérdésében  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  élelmiszerlánc-biztonsági  és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát,
- 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a
szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e a tűzvédelmi hatóságot,
-  az  általános  építésügyi  követelményeknek  való  megfelelés  kérdésében  az  építésügyi
hatáskörben eljáró járási hivatalt a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről
szóló igazolás megküldésével értesíti.

A jegyző a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról közhiteles nyilvántartást vezet,
melynek adatait az interneten közzéteszi.
A szálláshely-szolgáltató  a  bejelentésben  meghatározott  adatokban bekövetkezett  változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek!
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő
nyolc napon belül bejelenteni.
A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Az  egyéb  szálláshelyet  üzemeltető  szálláshely-szolgáltató  köteles  az  adott  naptári  évre
vonatkozóan  a  tárgyévet  követő  év  január  hó  31.  napjáig  a  jegyzőnek  írásban  adatot
szolgáltatni  a  fogadott  vendégek  számáról  és  a  vendégek  által  a  szálláshelyen  eltöltött
éjszakák számáról.


