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Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás
nyilvántartásba vétele iránti kérelem
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szerint
1. A szálláshely-szolgáltató adatai
Neve ...............................................................................................................................................................
Címe, székhelye .............................................................................................................................................
Statisztikai száma...........................................................................................................................................
Kérelmező ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe ........................................................................
........................................................................................................................................................................
2. A szálláshely adatai
Címe ...............................................................................................................................................................
Típusa, altípusa: …………………………………………………………………………………..
Használat jogcíme ..........................................................................................................................................
Elnevezése .....................................................................................................................................................
Minősítése /a Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés/:………………………………………………...
Igénybe vehető: Szobák (hálóhelyiségek) száma:.......................................................................................
férőhelyek (fekvőhelyek) száma:.......................................................................................
3. A szálláshely nyitvatartása*: Állandó jellegű

Idény jellegű

Eseti jellegű

4. A szálláshely üzemeltetése* állandó felügyelettel vagy állandó felügyelet nélkül történik.
5. A szálláshely-szolgáltatás nyújtása* kiegészítő vagy melléktevékenységként történik.
6. A szálláshely-szolgáltatás megkezdésének időpontja: 20….. év ………………………..hónap ……. nap
……………………., 20…. év ………………….hónap ……napján
..................................................
kérelmező aláírása (bélyegző)
*A megfelelő aláhúzandó
Csatolandó okiratok (másolatban)
Az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult.
A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat.
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TÁJÉKOZTATÓ
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást az alapító okiratában meghatározottak szerint,
alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységként nyújthat
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti diákotthon és
kollégium, feltéve, hogy legalább a 2. számú melléklet VII. pontjában meghatározott feltételekkel rendelkezik,
b) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti diákotthon és kollégium, feltéve, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepel [az a)-b) pontban foglaltak a továbbiakban
együtt: diákotthon, kollégium].

Egyházi jogi személy által üzemeltetett egyházi intézményi szállás nem tartozik a rendelet
hatálya alá!
E Korm.rendelet alkalmazásában
a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá
hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet
előírja - ekként nyilvántartásba vett,
ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási
tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás.
(1a) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek típusait (altípusait) az 1. számú melléklet, az e típusoknak (altípusoknak) minősülő további szálláshelyeket, valamint a szálláshelyek besorolását és minősítési
követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az igénybevétel időtartama szerint
a) alkalmi szálláshelynek minősül
1. a bivakszállás,
2. a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás;
b) rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. a nomád táborhely,
2. a hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás,
3. a pihenőházból a vendégszállás;
c) átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. az üdülő,
2. a gyermek- és ifjúsági tábor,
3. a hegyi menedékházból a turistaház,
4. a pihenőházból a munkásszállás,
5. a diákotthon, kollégium.
(3) Az üzemeltetés módja szerint
a) állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynek minősül
1. a nomád táborhely,
2. a bivakszállás,
3. a hegyi menedékházból a kulcsosház,
4. a pihenőházból a vendégszállás;
b) állandó felügyelettel üzemelő szálláshelynek minősülnek az a) pontba nem tartozó szálláshelyek.
(4) E rendelet alkalmazásában 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 nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtásának napjától nyújthat, ha azonban a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.
Nyilvántartásba vételről illetve annak megtagadásáról a jegyző 2 hónapon belül dönt.
A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem tartalmazza az előírt adatokat és mellékleteket és a jegyző az ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból
való törlésnek lenne helye feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.
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Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba
vételről értesíti
- a szálláshely szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet a közegészségügyi követelmények,
- a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
- a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
- külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló, belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint
illetékes környezetvédelmi hatóságot a természetvédelmi és vízügyi előírások
teljesítésének ellenőrzése céljából.
A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti
(a változás-bejelentése illetékmentes) a jegyzőnek. A bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni.
A jegyző 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 rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal - hatósági igazolványt állít ki.

