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1. számú melléklet 

Közösségi szálláshelyek 

 
 Típus  Altípus 

 Megnevezése 

 I. Üdülő* 
   Üdülő (a regionális intézetnek be kell 

jelenteni, ha gyermek- vagy ifjúsági 
csoportot fogad) 

   Gyermeküdülő (a regionális 
intézetnek be kell jelenteni) 

   Villa (a regionális intézetnek be kell 
jelenteni, ha gyermek- vagy ifjúsági 
csoportot fogad) 

 II. Gyermek- és ifjúsági tábor* (a regionális intézetnek be kell jelenteni) 
   Gyermek- és ifjúsági tábor 
   Telepített sátortábor 

 III. Nomád táborhely (a működéséhez a jegyző által történő nyilvántartásba 
vétel nem szükséges, de a regionális intézetnek be kell jelenteni) 

 IV. Hegyi menedékház 
   Turistaház 
   Kulcsosház 
   Matracszállás 

 V. Bivakszállás 
   Bivakszállás 
   Téliesített bivakszállás 

 VI. Pihenőház* 
   Munkásszállás 
   Vendégszállás 

 VII. Diákotthon, kollégium 
 
 
 
1. Üdülő: az a szálláshely, amely legalább 3 szobával rendelkezik, éves vendégforgalmának legalább 90%-ában, 
üzemeltetési kötelezettség esetén éves vendégforgalmának legalább 80%-ában igényjogosultak és hozzátartozóik, 
vagy korosztályos üdülőben az adott korosztály számára szervezett vagy nem szervezett formában szállást és ehhez 



 

kapcsolódó ellátást, valamint szabadidős szolgáltatást nyújt. Üdülő az is, amely az ellátást a szálláshely 
környezetében, illetve önellátó formában biztosítja. Villa az az üdülő, amely kis létszámú (legfeljebb 20 fő számára 
történő) elhelyezést biztosít. Gyermeküdülő az az üdülő, amely éves forgalmának legalább 90%-ában, üzemeltetési 
kötelezettség esetén éves vendégforgalmának legalább 80%-ában 6-18 éves korosztályú fiatalok üdültetésére szolgál. 
A gyermek- és ifjúsági üdülő olyan gyermeküdülő, amely éves forgalmának legalább 90%-ában, üzemeltetési 
kötelezettség esetén éves vendégforgalmának legalább 80%-ában 6-30 éves korosztályú fiatalok üdültetésére szolgál. 
 
 
 
 
 
2. Gyermek- és ifjúsági tábor: az a szálláshely, amely legalább 30 férőhellyel rendelkezik, éves forgalmának 
legalább 90%-ában, üzemeltetési kötelezettség esetén éves vendégforgalmának legalább 80%-ában a 6-30 éves 
korosztályú fiatalok és kísérőik számára kifejezetten e célra kialakított vagy átalakított létesítményben szervezett 
vagy nem szervezett formában szállást, ellátást, valamint szabadidős szolgáltatást nyújt. Gyermek- és ifjúsági tábor 
az is, amely a szállást a tábor területén telepített sátortáborban, illetve az ellátást a szálláshely környezetében vagy 
fakultatív módon biztosítja. 
 
3. Nomád táborhely: az a szálláshely, amelyet sátorral érkező csoport számára közművesítés nélküli területen 
jelöltek ki és állandó felépítményekkel nem rendelkezik. 
 
4. Hegyi menedékház: az a természeti környezetben álló, turista célokra szolgáló szálláshely, amely igénybe vehető 
több éjszakának az időjárástól védett módon való eltöltésére. Hegyi menedékháznak minősül a sportlétesítmény, 
közintézmény, egyházi intézmény helyiségében fekvőhelyek elhelyezésével kialakított ideiglenes szálláshely is. A 
kulcsosház állandó felügyelet nélkül üzemel és a szálláshely-szolgáltatás mellett önellátó formában étkezési 
lehetőséget biztosít. A turistaház állandó felügyelettel üzemel és a szálláshely-szolgáltatás mellett veszélyhelyzetbe 
került turisták elhelyezésére és csoportos elsősegélynyújtásra is felkészült. Matracszállás a hegyi menedékházban 
melegburkolaton vagy emelvényen kialakított, egymástól el nem választható fekvőhelyekből álló fekvőhelysor. 
Matracszállásnak minősül a sportlétesítmény, közintézmény, egyházi intézmény helyiségében tornaszőnyeg vagy 
más derékalj felhasználásával kialakított ideiglenes szálláshely is. 
 
5. Bivakszállás: az a természeti környezetben található, turista célokra szolgáló, állandó felügyelet nélküli egyszerű 
létesítmény vagy telepített mobil eszköz (pl. konténer, járműfelépítmény), mely jellemzően rendkívüli helyzetbe 
került turisták számára alkalmas és igénybe vehető egy éjszakának a természetben, időjárástól védett módon való 
eltöltésére. A bivakszállás önellátó formában működik és egyéb szolgáltatást nem biztosít. Bivakszállásnak minősül 
a természeti alakulat külvilágtól állandó fallal elhatárolt részében kialakított szálláshely is. Téliesített bivakszállás 
az a bivakszállás, amelyik fűtőberendezéssel rendelkezik. 
 
6. Pihenőház: az a hivatali szállás, amely éves forgalmának legalább 90%-ában, üzemeltetési kötelezettség esetén 
éves forgalmának legalább 80%-ában a munkavégzéssel kapcsolatban a távollakó, másutt bejelentett lakással 
rendelkező dolgozók részére e célra létesített vagy átalakított, végleges vagy ideiglenes rendeltetésű létesítményben 
átmeneti vagy huzamos ideig szállásthelyet, valamint konyha-, illetve étkezőhasználati lehetőséget biztosít. 
Pihenőháznak minősül különösen a munkásszállás, ideértve a nőtlen- és a nővérszállást is. Vendégszállás az a 
szállás, amelyet éves forgalmának legalább 90%-ában, üzemeltetési kötelezettség esetén éves forgalmának legalább 
80%-ában a hivatalos kiküldöttek részére többnapos feladatellátásuk céljára kialakított, kis létszámú elhelyezést és 
konyha-, illetve étkezőhasználati lehetőséget biztosító önálló rendeltetési (rész)egységként üzemeltetnek. 
Vendégszobának minősül az alkotóházban és a kutatószálláson biztosított elhelyezés is. 
 
7. Diákotthon, kollégium: az a kiegészítő- / melléktevékenységként szálláshely-szolgáltatást nyújtó szálláshely, 
amely főtevékenységként a tanuló (hallgató, diák) tanulmányaival összefüggő lakhatását és nevelését biztosító 
oktatási-nevelési intézményi egységként működik. 
 
 
 
 


