Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: rendelet) alapján szálláshely-szolgáltatási tevékenység az illetékes hatósághoz
történő bejelentést követően folytatható.
Szálláshely típusok:
1. Szálloda
2. Panzió
3. Kemping
4. Üdülőháztelep
5. Közösségi szálláshely
6. Egyéb szálláshely
7. Magánszálláshely
A szálláshely típusokra vonatkozó egyes bejelentési és üzemeletetési követelményeket a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Új tevékenység bejelentése:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése a rendelet 6.§-ában meghatározott
adattartalommal történhet. A bejelentésre szolgáló formanyomtatvány elérhető a település
honlapján.
Amennyiben a szálláshely nem a kérelmező tulajdona a bejelentéshez csatolni kell a
szálláshely használatának jogcímét igazoló dokumentumot, vagy annak másolatát (pl. bérleti
szerződés), haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdon
esetében a tulajdonostárs hozzájárulását.
Minden esetben csatolni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló
dokumentumot.
A bejelentéshez mellékelni szükséges a szálláshely helyszínrajzát is.
A bejelentés előterjesztésével egyidejűleg 3.000 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az
eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy átutalással az önkormányzat
10402142-50495355-55501073 számú számlájára teljesíteni.
Amennyiben a bejelentés a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel a jegyző a
szálláshely szolgáltatót nyilvántartásába bejegyzi, a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
Eljárási idő: 8 nap.
A jegyző a nyilvántartásba vételt követően a rendeletben meghatározott szakhatóságokat a
tevékenység megkezdéséről igazolás megküldésével értesíti.
Egyéb információ:
Az egyéb szálláshelyet üzemeltető személy köteles a tárgyévet követő év január 31.
napjáig adatszolgáltatást nyújtani a jegyzőnek a fogadott vendégek számáról és a
vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Adatváltozás, megszüntetés:
A szálláshely-szolgáltató az adatváltozást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. A jegyző
az adatváltozást a bejelentés alapján nyilvántartásába bejegyzi.
A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles a
jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően nyilvántartásából haladéktalanul törli
a szálláshelyet.
Vonatkozó főbb jogszabályok:
-

-

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
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szóló 2009. évi LXXVI törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

