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Tájékoztatás
A Kormány 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelete határozza meg a Magyarország területén a
szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való
csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének a
bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait.

A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő
legfeljebb 5 napon belül kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációját elvégezni.
A regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is - a) a
szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében –
személyesen, b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy c) a szálláshelyszoláltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás
bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ ( NTAK ) elektronikus felületén átvezetni.
A NTAK a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált
elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban
változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy a regisztrációt
követően a NTAK elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.
Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi
területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és
idegendforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített
kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatók által
elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített
adatelemzéseket megtekinthetik.
Azok a szálláhely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatási
tevékenységüket már bejelentették, továbbá engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019.
június 1-je és 2019. június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A
napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-től kötelező a hotelek és szállodák számára.

2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között az e rendelt 5. §-a szerinti
regisztrációt kell teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-től kell
teljesíteni a panzió kategóriájú szálláshelyeknek.
Harmadik lépcsőben, 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §a szerinti regisztrációt kell teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatás 2020. január 1-től az
egyéb szálláshelyeknek, keppingeknek, közösségi szálláshelyeknek kötelező.
A NTAK-ban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja
meg:
A szálláshely-szolgáltató
a.) neve,
b.) adószáma,
c.) statisztikai számjele,
d.) statisztikai főtevékenysége,
e.) székhelye,
f.) levelezési címe,
g.) telefonszám,
h.) elektronikus levelezési címe,
i.) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.
A NTAK rendszerbe csak online-kapcsolaton keresztül, digitálisan lehet adatot beküldeni, a
rendszerben történő online regisztráció után.
8 szobáig ( 16 férőhelyig) várhatóan a MTÜ nyújt majd egy ingyenes, online felületet, amin
keresztül a kisebb szálláshelyek be tudják küldeni az adatokat.
Minden 8 szobánál nagyobb szálláshely esetében egy online API (két szoftver közötti)
kapcsolaton keresztül kell beküldeni az adatokat az adatszolgáltató központnak, amihez a
szálláshelynek be kell szereznie egy olyan szoftvert, ami biztosítja az összeköttetést a NTAK
rendszerrel.
Tehát a 8 szobánál nagyobb szállásoknak kötelező lesz beszerezni és használni a megfelelő
PMS (hotel/szálloda szoftver, front office) rendszert.
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