TÁJÉKOZTATÓ
Panzió szálláshelyet üzemeltetők részére
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet megváltoztatta a panzió
fogalmát. 2017. október 19-től a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.
20.) Korm. rendelet 2. § d) pontja az alábbiakra változott: panzió: az a kizárólag szálláshelyszolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely
szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma
legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de
legfeljebb ötven.
2017. október 19-től panzió szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan
szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet II/A. részében foglalt
követelményeknek.
Követelmények szálláshelytípusonként
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 ágyméret legalább 80x190 cm,
b) zuhanyozóban: tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló, kéztörlővagy törülközőtartó, WC,
c) minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürdőszoba, hideg-meleg vizes mosdókagyló,
kéztörlő.
5. Az 1999 előtt épített panzióban közös WC: 12 ágyanként WC, a WC-ben mosdó, WC-kefe tartóval,
WC-papírtartó WC-papírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg
levegővel szárítás).
2/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás ügyeleti szolgáltatás és csomagmegőrzés.
2. A szobákban ágyazás naponta.
3. A szobák és a mellékhelyiségek naponkénti takarítása.
4. Törülközőcsere legalább 3 naponta.
5. Csomagolt vagy adagolós folyékony szappan biztosítása.
6. Étel-, italkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos hírekről, tájékoztatókról és adókötelezettségeket érintő részletes információkról a
www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2017. november 29.
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