
A Kormány 281/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

(2) Az R. 6.  § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„j) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.”

2.  § Az R. 12.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban:
szálláshely-nyilvántartás) – a Szolgtv. 26.  § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

3.  § Az R. 13.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szálláshely-üzemeltetési engedély tartalmát is érintõ adatokban történõ változás esetén a jegyzõ
a nyilvántartásba történt bejegyzésrõl, valamint a korábban kiadott üzemeltetési engedély visszavonásával
egyidejûleg a módosított adatoknak megfelelõ szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról egy határozattal dönt.
Ha a változás a korábban kiadott 2. melléklet szerinti igazolás adattartalmát is érinti, a jegyzõ az igazolás bevonásával
egyidejûleg a 2. melléklet szerinti új igazolást állít ki.”

4.  § Az R. 17.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 21.  § 2011. július 1-jén lép hatályba.”

5.  § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6.  § Hatályát veszti az R. 6.  § (1) bekezdés b) pontja, valamint 18.  § (3) és (5) bekezdése.

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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