Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzése
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Bejelentés hiánytalanul kitöltve.
A bejelentéshez mellékelni kell
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
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 szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
d) a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
e) a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Aki szálláshely-szolgáltatás (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos
jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely
nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása) kíván folytatni, annak e
szándékát be kell jelentenie a jegyzőnek. Egy szálláshelyre csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési
engedély adható, s az üzemeltető köteles a szálláshely típusra előírt feltételeket (a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet mellékletei) folyamatosan biztosítani!
A bejelentés alapján a jegyző igazolást ad ki, s egyúttal a szálláshelyet nyilvántartásba veszi. Nem
tartozik az eljárás alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából
történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
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7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A bejelentés megérkezését követő: 8 nap (igazolás kiadására), 15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba
vételére)
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája (A formanyomtatványok letölthetőségének
biztosításával.)
Elektronikus úton benyújtható kérelem és bejelentés elérhető az E-önkormányzati portálon:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
Papír alapú ügyintézéshez:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/kereskedelmi-es-ipari-tevekenyseggel-kapcsolatos-ugyek
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás (Az elektronikus
program közvetlen elérésének biztosításával.)
A kérelmező az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) tudja
elektronikus úton benyújtani a kérelmet, illetve a bejelentést.
A Portálra belépve a megfelelő „ÁGAZAT" (Ipar-Kereskedelem) és „ÜGYTÍPUS" (szálláshely)
lehetőség kiválasztását követően lehetséges a vonatkozó űrlap (SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS) online kitöltése.
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről (A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)










Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet.
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