BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

20. számú bejelentőlap
NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELME
ILLETÉKMENTES
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet részéről
(ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti biztonságos kézbesítési
szolgáltatáson keresztül (cégkapu, KÜNY-tárhely) tudnak ügyet indítani!
A szálláshely-szolgáltató
-

neve

-

címe/székhelye
statisztikai számjele

-

ügyintéző/meghatalmazott
elérhetősége (telefon, e-mail)

neve

és

A szálláshely adatai
-

a szálláshely címe:

-

a szálláshely helyrajzi száma:

-

a szálláshely befogadóképessége (fő):
igénybe vehető szobák száma
férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek)
száma

/diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a
férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a
szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani/
- használatának jogcíme (saját tulajdon, közös
tulajdon, bérlet, haszonélvezet, stb.):

-

szálláshely tulajdonosa (név, lakcím/székhely)
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-

a szálláshely elnevezése1:

/a szolgáltató köteles a szálláshelyet magyar
nyelven, az egyediség, a szálláshely típus (altípusa)
szempontjának figyelembevételével elnevezni/
-

alapterülete (m2):

A szálláshely nyitva tartása:
-

Állandó jelleggel

-

Idény jelleggel

-

Eseti jelleggel

A szolgáltató a szolgáltatást kiegészítő tevékenységként nyújtja

igen

nem

A szolgáltató a szolgáltatást melléktevékenységként nyújtja

igen

nem

A szálláshely állandó felügyelettel/állandó felügyelet nélkül üzemel. (kérjük, a megfelelőt aláhúzni)
A szolgáltatás minősítése:
A szolgáltatás megkezdésének időpontja:
A szálláshely jelzőszáma:
Jelzőszám:

Szálláshelytípus, altípus megnevezése:

SZJ/TESZOR szám:

……………

………………………………………….

…………

……………

………………………………………….

…………

Kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy az általam működtetett szálláshely megfelel a nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatási 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet és mellékleteiben feltüntetett követelményeknek.
- Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje,
illetve továbbítsa.
- Tudomással bírok arról, hogy a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a kérelmem
benyújtásának napjától nyújthatok, azonban ha a nyilvántartásba vételi kérelmemet véglegessé vált döntéssel
elutasítják, akkor a szolgáltatást meg kell szüntetnem.
- Kérem, hogy a közölt adatok alapján nyilvántartásba venni szíveskedjenek.
Csatolt okiratok: * Kérem a megfelelőt jelölni!
-

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

1

a szálláshely elnevezésében a Budavár név, annak ragozott vagy idegen nyelvű alakjai csak képviselő-testületi hozzájárulással használhatóak; a
Budapest név és elemei pedig csak főpolgármesteri engedéllyel használhatóak
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2. a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
3. aláírási címpéldány/aláírási minta (lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület vagy
adószámmal nem rendelkező alapítvány esetén)
4. meghatalmazás, amennyiben nem a kérelmező jár el
5. vásárlók könyve (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.
Dátum,
aláírás
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Az eljárás és tájékoztatás jogszabályi alapja:


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

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
A 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.
(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. 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 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.
1
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. melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.

A
Típus

B
Altípus

C
Jelzőszám

D
TESZOR’15

(910)
911
912
913
(920)
921
922
930
(940)
941
942
943
(950)
951
952
(960)
962
970

55.20.11
55.20.11
55.20.11
55.20.11
55.20.11
55.30.11
55.20.11
55.20.11
55.20.11
55.30.11
55.30.11
55.20.11
55.20.11

Megnevezése
I. Üdülő
1. Üdülő
2. Gyermeküdülő
3. Villa
II. Gyermek- és ifjúsági tábor
1. Gyermek- és ifjúsági tábor
2. Telepített sátortábor
III. Nomád táborhely
IV. Hegyi menedékház
1. Turistaház
2. Kulcsosház
3. Matracszállás
V. Bivakszállás
1. Bivakszállás
2. Téliesített bivakszállás
VI. Pihenőház
2. Vendégszállás
VII. Kollégium
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