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2. számú melléklet 

Kereskedelmi szálláshelyek 

1. Szálloda: az a szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára bútorozott 
vendégszobákban és/vagy lakosztályokban szállást és egyéb (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, bankett- 
és konferencialehetőség, sportolási, szórakozási és pihenési) szolgáltatásokat nyújt, és valamely szállodatípus 
meghatározott osztályába sorolták be. 
2. Gyógyszálloda: az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek, továbbá vendégei számára 
főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet 
kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít, és megfelel a 
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999.(XII.25.) EüM-rendeletben foglalt feltételeknek, 
3. Wellness szálloda: az a szálloda, amely megfelel a minimum háromcsillagos szállodákra előírt 
követelményeknek, az egyes szállodai szaktevékenységeket, illetőleg a szálloda által nyújtott szolgáltatásokat az erre 
vonatkozó szakképzettséggel rendelkező személyekkel látja el, az egészséges életvitelhez szükséges gasztronómiai, 
sport, relaxációs, illetve wellness szolgáltatásokat nyújt, valamint közösségi programlehetőségeket biztosít, továbbá 
megfelel a kereskedelmi és a fizetővendég-látó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek 
minősítéséről szóló 45/1998.(VI.24.) IKIM-rendelet 2. számú mellékletének I/F pontjában meghatározott 
feltételeknek, 
4. Garniszálloda: az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek azzal az eltéréssel, hogy a 
főétkezések közül csak reggelizési lehetőség áll a vendégek rendelkezésére, 
5. Apartmanszálloda: az a szálloda, amelyben az ágyak több mint 80%-a berendezett és felszerelt háló és nappali 
szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanban található, és megfelel a garniszállodára előírt 
követelményeknek  
6. Panzió (fogadó): az a szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára 
bútorozott vendégszobákban szállást és egyéb, a szállodánál szűkebb körű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és 
panzió osztályba sorolták be. 
7. Kemping: az a szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából, pihenési, üdülési céllal érkező 
vendégek és járműveik (lakókocsi, lakóbusz stb.) részére bekerített, megfelelően közművesített területet 
(táborhelyet) és egyéb szolgáltató létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló 
vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosít. 
8. Üdülőház: az a szálláshely, amely a vendégek (családok, csoportok, gyermekek stb.) részére elsősorban rövid 
időtartamú tartózkodás céljára szállást nyújt, és üdülőház osztályba sorolták be. A férőhelyek bútorozott szobákban 
állnak rendelkezésre, amelyekhez nappali/étkező, konyha és fürdőszoba is tartozhat. A szálláshely megfelelően 
közművesített területen vagy kempingben található, és egyáltalán nem vagy minimális mértékű kiegészítő 
szolgáltatást nyújt. 
9. Turistaszálló: az a szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező vendégek részére szállást és 
a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és turistaszálló osztályba sorolták be. 
10. ifjúsági szálló: az a szálláshely, amely fiatalkorúak, diákok és fiatal felnőttek részére, rövid időtartamú 
tartózkodás céljára szállást, a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és az ifjúsági szálló 
osztályba sorolták be. 
11. Egyéb kereskedelmi szálláshely: alaptevékenységét tekintve nem kereskedelmi szálláshely, azonban szabad 
szálláskapacitását szűk körű egyéb szolgáltatások nyújtásával együtt átmeneti időtartamú tartózkodáshoz 



 

kereskedelmi célból vendégek részére kiadja. Ide tartozik a diákszálló, kollégium, munkásszálló stb., amennyiben 
üzletszerűen nyújt szálláshely-szolgáltatást. 
 
 


