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K É R E L E M  
 

A NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK 

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNT 
 

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. 
rendelet 14/A. § (1) alapján kérem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást 
végzők hatósági nyilvántartásba történő felvételemet. 
 
 
I. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

1.) neve:               

2.) címe:              

3.) statisztikai számjele:            

II. SZÁLLÁSHELY ADATAI: 

1.) megnevezése:             

2.) címe:              

3.) típusa:                altípusa:        

4.) minősítése:             

5.) szobák száma:             

6.) férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma:       

             

7.) nyitvatartás jellege:            

8.) üzemeltetés módja:            

9.)  szolgáltatásnyújtás módja:           

10.)  szolgáltatás megkezdésének időpontja:         

III. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL: 

1.) azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult 

2.) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot 

3.) a minősítés indokai 
 
 
Újudvar, ……………………………….. 

              

Kérelmező aláírása/bélyegzője 
Kérelmező egyéb elérhetősége: 

Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ő j e  

 
8778 Újudvar, Petőfi  u. 2.  

Tel./Fax: 93/360-201 Email: igazgatas.ujudvar@z-net.hu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 



TÁJÉKOZTATÓ 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő 

szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat - a nomád táborhely és e jogcímen a hegyi 

menedékházban kialakított szükségszállás kivételével. 

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem 

benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell 

szüntetni. 

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon 

belül dönt. 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

II. 1. Megnevezés: A szolgáltató köteles a szálláshelyet magyar nyelven, az egyediség és a szálláshely típusa 

(altípusa) szempontjainak figyelembevételével elnevezni. A szálláshely elnevezése nem sértheti a jó ízlést, nem 

lehet megegyező vagy összetéveszthető a környezetében található azonos vagy más hasznosítási célú (pl. 

kereskedelmi, illetve magán-) szálláshely elnevezésével. 

II. 3. Típus, altípus: a) Üdülő (altípus: üdülő, gyermeküdülő, villa); b) Gyermek és ifjúsági tábor (altípus: 

gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor); c) Nomád táborhely (altípus nincs); d) Hegyi menedékház 

(altípus: turistaház, kulcsosház, matracszállás); d) Bivakszállás (altípus: bivakszállás, téliesített bivakszállás); e) 

Pihenőház (altípus: munkásszállás, vendégszállás); f) Diákotthon, kollégium (altípus nincs). 

II. 4. Minősítés: A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely 

kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a szolgáltató végzi (önminősítés) a 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével. 

II. 6. Diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani. 

II. 7. Nyitvatartás jellege: a) állandó; b) eseti; c) idény (a naptári év szolgáltató által meghatározott, legalább egy 

hónapos időszakára kiterjedő folyamatos működés) 

II. 8. Üzemeltetés módja: a) állandó felügyelettel (a szolgáltatónak, illetve megbízottjának a szálláshelyen való 

folyamatos jelenléte, ide nem értve a szolgáltatást segítő háttértevékenységek miatti rövid távolléteket);  

b) állandó felügyelet nélkül (1. a nomád táborhely, 2. a bivakszállás, 3. a hegyi menedékházból a kulcsosház, 4. a 

pihenőházból a vendégszállás; minden egyéb szálláshely állandó felügyelettel üzemelő szálláshelynek minősül). 

II. 9. Szolgáltatásnyújtás módja: kiegészítő vagy melléktevékenység.  

III. 1. Okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult:  

Pl. cégkivonat, vállalkozói igazolvány, alapító okirat. 

III. 2. A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat: 

a.) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetén a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló 

okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, pl. bérleti szerződés, használati megállapodás 

b.) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely szolgáltató – a haszonélvező 

hozzájárulását igazoló okiratot 

c.) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 

 
 



1. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények 

Típus Altípus Jelzőszám SZJ 
Megnevezése   
I. Üdülő (910) - 
 Üdülő 911 55.23.12.0 
 Gyermeküdülő 912 55.23.12.0 
 Villa 913 55.23.12.0 
II. Gyermek- és ifjúsági tábor (920) - 
 Gyermek- és ifjúsági tábor 921 55.23.11.0 
 Telepített sátortábor 922 55.22.10.0 

III. Nomád táborhely 930 
55.22.10.0  
70.20.12.8 

IV. Hegyi menedékház (940) - 
 Turistaház 941 55.21.10.2 
 Kulcsosház 942 55.21.10.2 
 Matracszállás 943 55.21.10.2 
V. Bivakszállás (950) - 
 Bivakszállás 951 55.23.15.0 
 Téliesített bivakszállás 952 55.23.15.0 
VI. Pihenőház (960) - 
 Munkásszállás 961 55.23.15.0 
 Vendégszállás 962 55.23.15.0 
VII. Diákotthon, kollégium 970 55.23.15.0 

 

 


