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Kormányrendeletek

A Kormány 154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelete
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
A Kormány
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés u) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. és 5. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hvt.vhr.) 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás,
valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok
megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen
munkakör, beosztás, álláshelyen ellátandó feladat,”
2. §		
A Hvt.vhr. 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a honvédelmi feladatok végrehajtására sajátos irányítási és vezetési rendszert működtet, melynek részei)
„d) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 8–10. §-a alapján létrehozott szervek.”
3. §		
A Hvt.vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A Hvt.vhr.
a)
2. § (2) bekezdés 7. pontjában az „állami vezető” szövegrész helyébe a „szakmai felsővezető” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdés 3. pontjában és 11. § (1) bekezdés 20. pontjában a „Hatóság” szövegrész helyébe
a „Felügyelet” szöveg,
c)
6. § 2. pontjában az „az integritásfejlesztéssel” szövegrész helyébe az „a belső kontrollrendszerrel, valamint
az integritásfejlesztéssel” szöveg,
d)
11. § (1) bekezdés 14. pontjában a „feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatok végrehajtásáért” szöveg,
e)
11. § (1) bekezdés 33. pontjában az „az anyagi szabványosítási” szövegrész helyébe az „a szabványosítási”
szöveg,
f)
14. § (4) bekezdésében az „Az állami vezetők” szövegrész helyébe az „A minisztérium parlamenti államtitkára,
honvédelmi államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára” szöveg
lép.
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5. §		
Hatályát veszti a Hvt.vhr. 14. § (3) bekezdés c) pontjában a „szakterületét érintően kiadja” szövegrész.

2. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § E rendeletnek a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018.
(XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdését a Mód. rendelet
hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelethez
1. A Hvt.vhr. 1. melléklet „Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében meghagyásban részesülő hadkötelesekről”
alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. kategória)
„8. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető, valamint
3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető,”

A Kormány 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § e) és g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 10. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 173/2003. Korm. rendelet) „A szolgáltató nyilvántartásba vétele” alcíme a következő 15. §-sal
egészül ki:
„15. § (1) Azon szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége vonatkozásában
a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tur. tv.) szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál köteles
regisztrálni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció menetére a Tur. tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy szálláshely-szolgáltató helyett e rendelet szerinti szolgáltatót
kell érteni.
(3) A 2019. december 1-jén már e rendelet szerinti tevékenységet végző szolgáltató – az (1) bekezdés szerinti
szolgáltatás végzése esetén – köteles 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között a regisztrációt teljesíteni.
A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja
2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.”
(2) A 173/2003. Korm. rendelet „A szolgáltató nyilvántartásba vétele” alcíme a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 15. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatót – az (1) bekezdésben végzett kereskedelmi tevékenységére
figyelemmel – a Tur. tv. 6/B. alcíme tekintetében szálláshely-szolgáltatónak kell tekinteni.”

2. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet] 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 239/2009. Korm. rendelet) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„E rendelet alkalmazásában:
1. ágy: a szálláshely szobáiban elhelyezett (pihenést vagy alvást biztosító) fekvőhely, amely – tipikusan ágykeretből
és matracból áll – méretétől függően egy vagy két fő részére alkalmas férőhely,
2. egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshelyszolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési
egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve
a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz,
3. falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke)
nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett
gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található
olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények,
a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra,
4. kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő
szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban:
területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket
és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk,
energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel
rendelkezik,
5. közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben
az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma
legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,
6. magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni
vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének
hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
7. panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely
szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb
huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,
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8. szálláshely ágyainak a száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy
a két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít,
9. szálláshely befogadóképessége: a szálláshelyen a vendégek egyidejű elszállásolására rendelkezésre álló férőhelyek
száma azzal, hogy a maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az ideiglenesen elhelyezett vendégek
elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának összessége,
10. szálláshely szobáinak összessége: a szálláshely vendégek elszállásolására alkalmas szobáinak az összessége,
11. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22. pontjában
meghatározott fogalom,
12. szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas,
13. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,
14. szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben
a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás
keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,
15. szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy
több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. Kemping és üdülőháztelep
szálláshelytípus esetén a szoba megfelelője a lakóegység vagy a területegység,
16. üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített
szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező
épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat,
függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
4. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Magánszálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet 7/A. részében foglalt követelményeknek.”
5. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kemping területén csak üdülőházakat üzemeltetnek, az e célra hasznosított szálláshely elnevezésében
az üdülőháztelep megjelölést kell használni, ha az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat.”
6. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.”
7. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez mellékelni kell:)
„d) a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.”
8. §		
A 239/2009. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A 7. § c) pontjában foglaltakat a magánszálláshely szálláshelytípus esetén is alkalmazni kell.
(2) A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít.
(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés
keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához ez az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős
szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.
(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző kiemelten vizsgálja azt, hogy
a) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének
eleget tett,
b) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába történő adatszolgáltatási
kötelezettségének rendszeresen eleget tesz,
c) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és
d) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységnek e rendeletben foglalt
feltételeinek.
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(5) A jegyző a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat elsősorban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
útján ellenőrzi.
(6) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon szálláshelyekről, amelyek
nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendeletben foglalt adatszolgáltatási
kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.
(7) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küldi meg
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden
esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének.
(8) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság
ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által kezdeményezett
ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság 15 napon belül köteles eljárni.
(9) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 15 napon belül megküldi.
(10) Ha a jegyző a tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét határidőben nem küldi meg
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének vagy az éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzési
kötelezettségének – ide nem értve azt az esetet, ha a jegyző az ellenőrzési tervtől történő eltérést alátámasztja –
akár saját hatáskörben, akár a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője általi kezdeményezésre
nem tesz eleget, akkor az érintett települési önkormányzat az üdülővendégek adott tárgyévet megelőző évi
tartózkodási tényideje alapján beszedett idegenforgalmi adóval összefüggésben a tárgyévet követő évben nem
veheti igénybe az üdülőhelyi feladatok támogatását.
(11) A turizmusért felelős miniszter minden év április 15. napjáig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek
és a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a következő évben a (10) bekezdés szerinti támogatáselvonással
érintett önkormányzatok listáját.”
9. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli
a) a magánszálláshely-szolgáltatás bejelentésének kivételével
aa) a fogyasztóvédelmi hatósággal,
ab) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatallal,
b) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.”
10. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege
a) szálloda esetében
aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 1,2 millió Ft,
ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 3 millió Ft,
ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 4 millió Ft,
ae) 200 ágy befogadóképesség felett 5 millió Ft;
b) panzió esetében 500 ezer Ft;
c) kemping esetében
ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 200 ezer Ft,
cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 400 ezer Ft,
cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 600 ezer Ft,
cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 800 ezer Ft;
d) üdülőháztelep esetében 100 ezer Ft;
e) közösségi szálláshely esetében
ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;
f ) magánszálláshely esetében 100 ezer Ft;
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g) egyéb szálláshely esetében
ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft.”
11. §		
A 239/2009. Korm. rendelet a következő 19. és 20. §-sal egészül ki:
„19. § (1) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.)
hatálybalépésekor a 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve
működési engedéllyel rendelkezik, a jegyző részére 2019. november 30. napjáig benyújtja a 6. § (2) bekezdés
d) alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott
bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
(2) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a Mód. R. hatálybalépésekor a 4. § (3)–(6) bekezdése szerinti szálláshelyszolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, 2019. november 30. napjáig
benyújtja a 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 3–6. pontjában
meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
(3) A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshelyszolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig
kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.
(4) Azon szálláshely-szolgáltató, amely a (3) bekezdés szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenysége módosítását
kezdeményezi, a módosítási kérelemmel egyidejűleg köteles benyújtani a 6. § (2) bekezdés d) alpontjában
meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési
követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Ezen szálláshely-szolgáltató köteles a turisztikai térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 29.)
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint eljárni.
(5) A jegyző a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról
2020. január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét.
20. § (1) A 2019-re vonatkozó év tekintetében a jegyző az éves ellenőrzési tervét 2019. szeptember 30-ig készíti el és
küldi el a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének.
(2) A 7/A. § (10) bekezdésben foglalt, a támogatás elvonására vonatkozó rendelkezést, valamint a 7/A. §
(11) bekezdését első alkalommal a 2021. évi költségvetési év tekintetében kell alkalmazni.”
12. §		
A 239/2009. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
13. §		
A 239/2009. Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében az „I/A.” szövegrész helyébe az „1/A.” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében a „II/A.” szövegrész helyébe a „2/A.” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében a „III/A.” szövegrész helyébe a „3/A.” szöveg,
d)
4 § (4) bekezdésében az „üdülőház” szövegrész helyébe az „üdülőháztelep” szöveg, a „IV/A.” szövegrész
helyébe a „4/A” szöveg,
e)
4. § (5) bekezdésében az „V/A.” szövegrész helyébe az „5/A.” szöveg,
f)
4. § (6) bekezdésében a „VI/A.” szövegrész helyébe a „6/A.” szöveg,
g)
4. § (7) bekezdésében a „IV/A.” szövegrész helyébe a „4/A.” szöveg,
h)
5. § (1) bekezdésében az „az 1. melléklet I–VI. pontjának” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet
1–7. pontjának” szöveg,
i)
7. §-ában az „az egyéb szálláshely kivételével” szövegrész helyébe az „a magánszálláshely kivételével” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(3) Az 1. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelethez
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 13. sorral egészül ki:
[A
A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése

13. Szálláshely-szolgáltatók hatósági ellenőrzése során
felmerülő turisztikai és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központtal való csatlakozással kapcsolatban felmerült
szakkérdés

B
Illetékes állami szerv]

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

2. melléklet a 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez
Követelmények szálláshelytípusonként
1. Szálloda
1/A. Bejelentési követelmény
1.
Fogadóhelyiség recepcióval (asztal vagy pult).
2.
Reggelizőhelyiség vagy reggeli felszolgálására alkalmas helyiség.
3.
Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
4.
A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.
5.
A szállodai szobaegység (szoba és hozzá tartozó fürdőszoba) nagysága szobatípusonként a teljes szobaszám
legalább 80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.
6.
A szállodai szobaegység berendezése:
a)
az ágy mérete: egyszemélyes ágy: legalább 80 × 190 cm; dupla ágy: legalább 160 × 190 cm,
ágyszerkezet rugalmas ágykeret (boxspring, rugalmas lécesbetét vagy ennek megfelelő megoldás),
b)
ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c)
korszerű, alvásra alkalmas és higiénikus állapotú takaró (paplan, pléd) és párna,
d)
ágyanként: éjjeliszekrény vagy lerakóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság (legalább 1 szék),
legalább négy darab egyforma vállfa,
e)
ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f)
asztal vagy íróasztal,
g)
bőröndtartó vagy bőröndtároló,
h)
papírkosár vagy szobai szemetes,
i)
szabad konnektorok a szobában,
j)
szobavilágítás,
k)
sötétítőfüggöny vagy zsalu,
l)
a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és wc vagy fürdőkád és wc. A fürdőszoba
felszereltsége: zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas,
elektromos csatlakozó a tükör mellett, szeméttároló.
1/B. Üzemeltetési követelmény
1.
24 órás recepció vagy portaszolgálat. Recepciós vagy portaszolgálat: 24 órán keresztül elérhető telefonon
a szállodából, illetve kívülről. Személyzet áll rendelkezésre legalább napi 14 órán keresztül.
2.
A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.
3.
Tisztaság és higiénia a szálloda egész területén.
4.
Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5.
Azonosítható személyzet.
6.
A szobákban ágyazás naponta.
7.
A szobák és közösségi terek napi takarítása.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Textilváltás:
a)
ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban – a vendég érkezése előtt – kötelező
az ágyneműcsere,
b)
fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt szappan vagy folyékony szappan
vagy tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
Üzenetközvetítés, ébresztés.
Ételkínálat: legalább kontinentális reggeli a szállodában reggel 10 óráig.
Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a szállodában.
Csomag- és értékmegőrzés.
Szállodai weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
Vendégtájékoztató a szállodai szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott
formában vagy elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
Helyi információs anyagok a recepción.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

2. Panzió
2/A. Bejelentési követelmény
1.
Közös helyiség.
2.
Nyilvános vagy a vendégek részére hozzáférhető telefon.
3.
A szoba nagysága:
a)
egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó,
b)
két- vagy háromágyas: legalább 12 négyzetméter és zuhanyozó, és a 3. ágytól ágyanként további
4 négyzetméter.
4.
A szoba berendezése:
a)
az ágy mérete: egyszemélyes ágy: legalább 80 × 190 cm; dupla ágy: legalább 160 × 190 cm,
b)
ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c)
korszerű, alvásra alkalmas állapotú és higiénikus takaró (paplan, pléd) és párna,
d)
ágyanként: ülőalkalmatosság (legalább 1 szék), legalább négy darab egyforma vállfa,
e)
ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f)
asztal vagy íróasztal,
g)
szabad konnektorok a szobában,
h)
szobavilágítás,
i)
sötétítőfüggöny vagy zsalu,
j)
a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és WC vagy fürdőkád és WC. A fürdőszoba
felszereltsége: zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas,
elektromos csatlakozó a tükör mellett, szeméttároló.
2/B. Üzemeltetési követelmény
1.
24 órás ügyeleti szolgáltatás. Személyzet áll rendelkezésre a megadott időpontban.
2.
Csomag- és értékmegőrzés.
3.
Tisztaság és higiénia a panzió egész területén.
4.
Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5.
A szobák, a mellékhelyiségek és a közösségi terek naponkénti takarítása.
6.
Törülközőcsere legalább 3 naponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
7.
Ágynemű legalább hetente egyszer, új vendég esetén azonban – a vendég érkezése előtt – kötelező
az ágyneműcsere.
8.
Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt vagy adagolós folyékony
szappan vagy tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
9.
Weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
10.
Vendégtájékoztató a panziói szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott
formában vagy elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
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11.
12.
13.
14.
15.

Helyi információs anyagok a recepción.
Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a panzióban.
Ételkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

3. Kemping
3/A. Bejelentési követelmény
1.
A terület bekerített és pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre
alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.
2.
Legalább segélyhívó telefon áll a vendégek rendelkezésére.
3.
Digitális információs lehetőség (WIFI) áll a vendégek rendelkezésére.
4.
Egy területegység nagysága átlagosan legalább 40 négyzetméter.
5.
Nemenként elkülönített
a)
hideg-meleg vizes zuhanyzó és mosdó: mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos
csatlakozóval,
b)
vízöblítéses WC kefével és -tartóval, WC-papír-tartóval és papírral, és kézmosási lehetőséggel.
6.
A vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhely.
7.
Hulladék (szemét-)gyűjtők, melyek rendszeres ürítése/kezelése megoldott.
8.
Az 5–6. pontban megjelölt tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk
követelményei: minden 250 fő (egy területegységre átlagosan 2,5 fővel számolva) után (ha a kemping
területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot
az alábbi követelmények meghatározása során a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek
vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak) zárt szennyvízelvezetés, illetve
szennyvízkezelés a kemping területén ivóvízminőségű vízzel ellátva az alábbiak szerint:
db

9.

Mosdó

4

ebből: meleg vizes

2

Zuhanyfülke

4

ebből: meleg vizes

2

WC-csésze

7

Piszoár

1

Mosogató

1

ebből: meleg vizes

1

Mosómedence

1

ebből: meleg vizes

1

Főzőhely

1

Kémiai WC-kiöntő

1

Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban az 5–6. pontban leírt szolgáltatások fűtött helyiségben
biztosítottak.

3/B. Üzemeltetési követelmény
1.
Elsősegélynyújtásra alkalmas 24 órás recepció/portaszolgálat.
2.
A közös helyiségek és a kemping közterületeinek naponkénti takarítása.
3.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
4.
A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.
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4. Üdülőháztelep
4/A. Bejelentési követelmény
1.
Az üdülőháztelep helyiségei:
a)
Egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel, (a hálószoba nagysága: egyágyas
legalább 8 négyzetméter, két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól
ágyanként további 4 négyzetméter. Legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára
emeletes ágy használata is megengedett.
b)
Konyha felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel,
az üdülőháztelep ivóvízminőségű vízzel ellátott.
c)
Egy személygépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
d)
Fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel.
e)
WC külön vagy a fürdőszobában WC-kefe-tartóval, WC-papír-tartó papírral, egészségügyi tasakkal.
2.
A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös
zuhanyozó és WC.
4/B. Üzemeltetési követelmény
1.
24 órás recepció/portaszolgálat, digitális információs hálózat (WIFI) biztosítása.
2.
Az üdülőház takarítása hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben. Az üdülőház takarítása,
ágynemű és törölköző csere hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben.
3.
A közös helyiségek takarítása naponként.
4.
A szálláshelyen elszállásolt természetes személyek vagyoni és testi biztonságának a vonatkozó előírások
maradéktalan betartásának biztosítása.
5.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
6.
Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.
5. Közösségi szálláshely
5/A. Bejelentési követelmény
1.
A hálótermi kapacitások legalább 10%-a csak női hálóterem.
2.
Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre. Az ágyak mérete
legalább 80 × 200 cm és az ágyak hosszanti oldala közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata
megengedett. Az ágyakon ágybetét van, ágynemű biztosítása kötelező.
3.
A szobákban csomagtárolási lehetőség. Közös szobákhoz férőhelyenként önálló, zárható csomagtárolási
lehetőség.
4.
Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel. Fürdő felszerelése: zuhanyzó
vagy kád, mosdó, tükör, piperepolc, törölközőtartó, ruhafogas, elektromos csatlakozó, szeméttároló (ajánlott
fedett), szappan, kézszárító.
5.
10 főként, nemenként elkülönített WC. WC felszerelése: WC-kefe tartóval, WC-papír-tartó WC-papírral,
kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás). A közös
mosdóhelyiségekben adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő és kézszárító.
6.
A vendégek által használható telefon és Wi-Fi hálózat biztosítása.
7.
A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület.
8.
Főző-étkezőhelyiség főzőlappal, mosogatóval, hűtőszekrénnyel, asztallal, székekkel.
9.
Szobák felszerelése: ágyanként éjjeliszekrény vagy tárolóhely, elektromos kiállás, olvasólámpa, vállfa. Minden
szobában papírkosár, sötétítőfüggöny vagy zsalu.
5/B. Üzemeltetési követelmény
1.
24 órás recepció.
2.
A hálóhelyiségek, közös helyiségek és mellékhelyiségek takarítása naponta.
3.
A szobák és a közösségi terek naponkénti takarítása.
4.
Textilváltás:
a)
ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban – a vendég érkezése előtt – kötelező
az ágyneműcsere,
b)
fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző 3 naponta, illetve a vendég kívánsága szerint.

4118

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 111. szám

5.
6.
7.
8.
9.

Mosdó vagy zuhanyzó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus
kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés
Csomag-és értékmegőrző helyiség vagy erre a célra üzemeltetett automata.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

6. Egyéb szálláshely
6/A. Bejelentési követelmény
1.
A szoba nagysága:
a)
egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b)
két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további
4 négyzetméter,
2.
Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval,
WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3.
Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató,
asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.
6/B. Üzemeltetési követelmény
1.
Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2.
A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3.
Takarítás:
a)
vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg.
(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű
törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b)
a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4.
Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító.
5.
WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6.
A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely
nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül – jól látható
módon – feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.
7.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8.
Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.
7. Magánszálláshely
7/A. Bejelentési követelmény
1.
A szoba nagysága:
a)
egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b)
két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további
4 négyzetméter vagy 5 légköbméter,
c)
legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is
megengedett.
2.
Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval,
WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3.
Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató,
asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.
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7/B. Üzemeltetési követelmény
1.
Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2.
A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3.
Takarítás:
a)
vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg.
(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű
törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b)
a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4.
Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és
higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
5.
WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6.
A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely
nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül – jól látható
módon – feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.
7.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8.
Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 8/2019. (VI. 27.) PM rendelete
az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A bejelentés
1. §		
Az automataberendezés üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 107. § (1) bekezdése és
274/C. §-a szerinti kötelezettség (a továbbiakban: bejelentés) teljesítése során az állami adó- és vámhatóság által
erre a célra rendszeresített űrlapon, elektronikus úton bejelenti
1.
az automataberendezés üzemeltetőjének
a)
nevét vagy megnevezését,
b)
adószámát,
c)
lakóhelyét, székhelyét vagy címét,
2.
az automataberendezés üzemeltetési helyének címét az üzemeltetési helyének pontos, – a konkrét
elhelyezés beazonosítására alkalmas – teljes részletességű megjelölésére is kiterjedően,
3.
az automataberendezés azonosító adatai, jellemzői vonatkozásában
a)
az automataberendezés által kezelt tevékenység jellegét (termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás),
b)
az automataberendezés által kezelt termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás TESZOR, TEÁOR vagy
ÖVTJ szerinti kategóriáját,
c)
az automataberendezés gyártási számát, ennek hiányában más egyedi azonosító számát,
d)
az automataberendezés típusát,
e)
az automataberendezés gyártóját,
f)
az automataberendezés gyártásának évét;
4.
az automataberendezés
a)
vezérlő egységének az adatait,
b)
vezérlő egységének a szoftver (firmware) verzióját,
c)
vezérlő egységének a jelenleg használt fizetési protokollját,
d)
érmevizsgálójának a gyártóját és típusát,
e)
bankjegyvizsgálójának a gyártóját és típusát,
f)
bankkártya termináljának a gyártóját és típusát,
g)
zárt fizetési eszköz termináljának a gyártóját és típusát,
h)
egyéb cashless eszközének a gyártóját és típusát,
i)
audit kiolvasási lehetőségét,
j)
meglévő telemetria rendszerének adatait,
k)
aktív vagy üzemen kívüli állapotát és
l)
működési jellemzőire vonatkozó adatokat.

2. A regisztrációs szám
2. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján
automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám) ad.
(2) A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan feltünteti.

4121

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 111. szám

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendeletnek a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti bejelentése megtörtént.
5. §		
Hatályát veszti az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének
adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének,
nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozata
a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) magyar jégkorong sport eredményességét
elősegítő sportszakmai programjának – ideértve a szükséges beruházásokat és tárgyi eszköz beszerzéseket is –
(a továbbiakban: Program) összesen 800 000 000 forinttal történő állami támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Program
megvalósítása érdekében 800 000 000 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai
mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Program megvalósítása érdekében gondoskodjon támogatói
okirat kibocsátásáról a Szövetség részére 2021. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel, a fel nem
használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozata
a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és
a Beruházás előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Törökbálint belterület, 3181, 3181/A/1 és 3181/A/2
helyrajzi számú, természetben a Törökbálint, Óvoda utca 6. szám és a Törökbálint, Kazinczy utca 109. szám alatti
ingatlanokon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), c), e) és f ) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel
érintett előkészítési fázisaira összesen 25 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport
terhére azzal, hogy a megjelölt előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. március 31. napjáig kell megvalósítani;
4. a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
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5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások
alcímet a 6. Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése jogcímcsoporttal, és azon belül az 1. Beruházás előkészítés
jogcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak
2019. évi finanszírozása érdekében összesen 25 000 000 forint forrás egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím,
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal
kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 6. Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése
jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. december 31.
7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési
fázisainak teljesítése érdekében az 5. pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség 2020. évre
vonatkozó felső korlátját 24 516 920 forintban állapítja meg;
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak 2020. évi finanszírozása érdekében a 7. pont
szerinti összeg rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával készítsen a Kormány részére
a)
jelentést a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
b)
előterjesztést a 3. pont szerinti előkészítési fázisok eredményeként a Beruházás előkészítésének folytatásáról,
annak ütemezett forrásigényének bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 6. pont szerinti elszámolási és visszafizetési határidőt követő
30 napon belül
a b) alpont tekintetében 2020. december 31.
10. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő létesítmények vagyonkezelője
a)
az uszoda és a sportszálló esetében a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság,
b)
a Nemzeti Teke és Közösségi Sportközpont esetében a Magyar Bowling és Teke Szövetség
legyen.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XV.
2
4
K8
XLIII.
3
3
6
380951

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap

26
375739

Fejezet
név

1
K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
Egyedi magasépítési beruházások
Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése
Beruházás előkészítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások

-25 000 000

25 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

Összesen

azonnal

25 000 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év

forintban
IV.n.év

25 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 111. szám

4125

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 111. szám

A Kormány 1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozata
a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi
felhasználásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2021–2030. közötti időszakban Magyarország éljen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikke szerinti opcionális
mechanizmussal, és a 2013–2020. közötti időszakból megmaradt 10c. derogáció céljára szánt kibocsátási egységek
is ennek keretében kerüljenek felhasználásra;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti döntés
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

