
 

4. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez 

 
 

Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer 

 
I. Az alaprajzi kialakítás minimális alapkövetelményei 

A szálláshely nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból. 
 

   A  B C 

  Helyiségek  Követelmények Ellen rzés alapjául 
szolgáló dokumentum 

 1.  Vendégszoba a) Vendégszobák száma legfeljebb 8 

b) Vendégszobák összes fér hely száma legalább 6 f  
legfeljebb 16 f  

c) Kizárólag a vendégszoba rendeltetés  és elnevezés  
helyiség vehet  figyelembe a fér helyszám 
megállapításához 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

2. Fürd szoba a) A vendégszobák számával megegyez  számú fürd szoba 

b) A vendégszobából nyílik 

c) A fürd szoba és a WC kialakítható egy helyiségben is 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

3. WC a) A vendégszobák számával megegyez  számú WC 

b) A vendégszobából nyílik 

c) A fürd szoba és a WC kialakítható egy helyiségben is 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

4. Konyha a) Kizárólag a konyha rendeltetés  és elnevezés  helyiség 
fogadható el 

b) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni 

c) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie 

d) A konyha és az étkez  kialakítható egy helyiségben is 

e) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

5. Étkez  a) Kizárólag az étkez  rendeltetés  és elnevezés  helyiség 
fogadható el 

b) A konyhával közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie 

c) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni 

d) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie 

e) A konyha és az étkez  kialakítható egy helyiségben is 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

 
II. Apartmanos kialakítás feltételei 

 
A szálláshely nem állhat kizárólag egy apartmanból. 
Egy apartman nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból. 
Egy apartman két vendégszobának számít. 
Egy apartman a következ  lent részletezetteknek megfelel  helyiségekb l állhat: 2 db vendégszoba, legalább 1 db 
fürd szoba, legalább 1 db WC, legalább 1 db konyha, legalább 1 db étkez  
Apartmanos kialakítás esetén is a vendégszobák száma legfeljebb 8, a vendégszobák összes fér hely száma legfeljebb 
16 f . 
A szálláshely kialakítható vendégszobák és apartman(ok) kombinációjával is, ez esetben is a vendégszobák száma 
legfeljebb 8, a vendégszobák összes fér hely száma legfeljebb 16 f . 
 



 

A szálláshelyen belül egy apartman kialakításának feltételei 
 

   A  B C 

  Helyiségek  Követelmények Ellen rzés alapjául 
szolgáló dokumentum 

1.  Vendégszoba a) Vendégszobák száma 2 

b) Kizárólag a vendégszoba rendeltetés  és elnevezés  
helyiség vehet  figyelembe a fér helyszám 
megállapításához 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

2. Fürd szoba a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban 
lév  vendégszobák számával megegyez  számú fürd szoba 

b) A fürd szoba és a WC kialakítható egy helyiségben is 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

3. WC a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban 
lév  vendégszobák számával megegyez  számú WC 

b) A fürd szoba és a WC kialakítható egy helyiségben is 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

4. Konyha a) Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása szükséges 

b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkez  kialakítható egy 
helyiségben is 

c) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

5. Étkez  a) Egy apartmanban egy étkez  helyiség kialakítása szükséges 

b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkez  kialakítható egy 
helyiségben is 

c) Vendégszobán belüli étkez  kialakítása nem fogadható el 

E rendelet 12.§ (3) 
bekezdésében 
meghatározott építési 
tervdokumentáció 

  
 

III. A felszereltség alapkövetelményei 
 

   A  B 

  Szempontok  Követelmények 

1  Vízellátás  Ivóvíz min ség  hideg-meleg víz 

2  F tésmód  Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, 
kemencével, megújuló energiával) 

3  Szennyvízelvezetés  Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt 
szennyvíz tároló 

4  F tés h foka  Szoba: 20 °C, fürd szoba, mosdó 22 °C 

5  Parkolási lehet ség  Udvari parkoló 

6  Étkezési szolgáltatás  Önellátás vagy kérhet  

7  Hulladékgy jtés, elszállítás  Van 

8  Pihen kert  Kerti bútorral (maximum a fér helyszámnak megfelel  számú) 

9  Vendégszobák követelményei  Éjjeliszekrény, olvasólámpa, szék vagy fotel (a fekv hely számának 
megfelel  számú), akasztós, polcos ruhásszekrény ruhaakasztókkal, asztal 
(vendégszobánként),tükör, dugaszolóaljzat, függöny, sötétít , zsalu vagy 
roló, pohár, sz nyeg, vasalási kellékek 

10  Konyha, konyha-étkez  
berendezése, felszerelése 

Berendezés (konyhánként): konyhaszekrény, mosogató, t zhely, h t gép, 
asztal, székek, 

Felszerelés: Étkez edényeev eszközök (maximum a fér helyszámnak 
megfelel  számú), hibátlan f z edények és f z eszközök, mikrohullámú 
süt , vízforraló, kenyérpirító, mosogatókefe /szivacs, törl ruhák, kéztörl , 
fedeles, m anyag zsákkal bélelt szemetes, sepr  és szemétlapát, felmosó 
vödör és ruha 



 

11  Fürd szoba berendezése, 
felszereltsége 

 Fürd kád vagy zuhanyfülke, mosdókagyló, törölköz tartó, ruhaszárító, 
fedeles egészségügyi szemetes, hajszárító, piperepolc, kádel , 
dugaszolóaljzat 

12  WC felszerelése  Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles egészségügyi vödör 
 

IV. Vendégszobák minimális hasznos alapterülete 
 

   A  B 

 1  Egyágyas vendégszoba  8 m2 

 2  Kétágyas vendégszoba  12 m2 

 3  Háromágyas vendégszoba  16 m2 

 4  Négyágyas vendégszoba  20 m2 

 5  Legmagasabb ágyszám szobánként  4 
 

 

  


