Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele
Ügyleírás

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági
nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen
nyújthat.
A tevékenység végzésének feltétele a nyilvántartásba vétel.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás üdülő, gyermek- és
ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, további
diákotthon, kollégium típusú szálláshelyen nyújtható.
Hatáskör, illetékesség
A nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági
feladatokat a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a
továbbiakban: jegyző) látja el.
Ügyintézéshez
A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez
szükséges
csatolja
dokumentumok
a) a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
b) a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
c) a szálláshely minősítését,
d) azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
e) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
f) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát;
diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni,
amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást kíván nyújtani,
g) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva
tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének,
továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való
nyújtásának tényét,
h) a szolgáltatás megkezdésének időpontját.
Eljárási szabályok
A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a
szolgáltató végzi (önminősítés). A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes
szálláshely típusok esetén megvalósítandó minősítési követelményekről.
A szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtásának napjától nyújthat.
Hatóságunk a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki.
Ha a nyilvántartásba vételi kérelem jogerősen elutasításra kerül, a szolgáltatást meg
kell szüntetni.
A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett
változást nyolc napon belül kell bejelentenie.
A szolgáltató kérelmezheti a hatósági nyilvántartásból való törlését. A kérelemre
történő törlés esetén, a szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törlést
elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem lehet
újra nyilvántartásba venni.
Eljárási
illeték, Kérjük, hogy érdeklődjön az ügyintézőnél!
igazgatási szolgáltatási
díjak összege
Jogszabályok jegyzéke
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet

