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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a vendéglátó üzleteket érintő aktuális feladatokról 

 

 

1.) NTAK regisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség és vendéglátó szoftver 

 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény 2021. 

július 1. napjától hatályos módosítása a vendéglátó üzletek esetében is 2021. november 1-től 

kezdődően bevezette a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál történő regisztrációs 

és adatszolgáltatási, valamint az adatszolgáltatás teljesítéséhez megfelelő vendéglátó szoftver 

alkalmazásának kötelezettségét.  

 

Annak a vendéglátó üzletnek az üzemeltetője,  

• aki 2021. november 1-jén már ellátja a vendéglátó tevékenységet, vagy 

• aki tevékenységét 2021. november 1-jét követően kezdi meg,  

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. 

napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. 

napjától köteles. 

 

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak 

megfelelő olyan vendéglátó szoftvert köteles alkalmazni, amely alkalmas arra, hogy a 

Kormány rendeletében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

részére továbbítsa. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja. 

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapja, amelyen keresztül a 

regisztráció elvégezhető, illetve minden kapcsolódó információ közzétételre kerül:  

https://info.ntak.hu/ 

 

További hasznos információt találhatnak a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján:  

https://mtu.gov.hu/cikkek/ntak-1492 

 

Az NTAK regisztrációs kötelezettség vonatkozik  

• szálláshely-szolgáltatókra (2019. május 1. napjától) 

• vendéglátó üzletek üzemeltetőire, (2021. november 1. napjától) 

• turisztikai attrakciók üzemeltetőire. (2021. november 1. napjától 

mailto:jegyzo@magocs.hu
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Kérem Önöket, hogy a regisztrációs kötelezettségüket a jogszabály előírása szerint 2021. 

november 1. napjával szíveskedjenek megkezdeni.  

(A regisztrációra 2016. évi CLVI törvény 9/C. § (1) bekezdése és 12/A.§ (2) bekezdése 2021. 

november 1. napjától kezdődően 5 napos határidőt biztosít!)  

A NTAK üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó 

üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad. A regisztrációs számot legyenek szívesek 

Hivatalunkhoz bejelenteni. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jogszabály szerint az adatok szolgáltatására és 

továbbítására 2022. július 1. napjától kötelesek a vendéglátó üzletek.  

 

A jövő évben az NTAK regisztráció meglétét és 2022. július 1. után az adatszolgáltatás 

teljesítését minden vendéglátó üzlet esetében ellenőrizni kell. Amennyiben a regisztráció 

nem történik meg, vagy az adatszolgáltatást nem teljesítik, szankciót kell alkalmazni.  

 

 

2.) Vendéglátó üzlettípus bejelentése 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 31. § szerint „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet 

szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni 

a jegyzőnek.” 

A Korm. rendelet 27. § (11) bekezdése ellenőrzési kötelezettséget és szankciót is bevezetett:  

„A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében 

ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett 

eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal 

a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.” 

 

A vendéglátó üzlettípus bejelentésével kapcsolatos tájékoztató és bejelentés-minta az alábbi 

linken megtekinthető és letölthető:  

https://www.magocs.hu/index.php/letoltheto-nyomtatvanyok/ 

 

A bejelentés határideje 2021. március 31. napja volt, ezért aki még esetleg nem teljesítette, 

kérem szíveskedjen mielőbb bepótolni!  

 

 

A vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról szóló részletesebb tájékoztató a mellékletben 

olvasható.  

 

Mágocs, 2021. október 5. 
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Melléklet 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 
(vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján) 

 

 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény 

(továbbiakban: Törvény) 2021. július 1. napjától hatályos módosítása a vendéglátó üzletek 

esetében is bevezette a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál történő regisztrációs 

és adatszolgáltatási, valamint az adatszolgáltatás teljesítéséhez megfelelő vendéglátó szoftver 

alkalmazásának kötelezettségét.  

2021. augusztus 19. napjával hatályba lépett az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-

vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. (VIII.18.) Korm. 

rendelet, mely módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Kormány-rendeletet, (továbbiakban: 235/2019. (X.15.) 

Korm.rendelet) valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm.rendeletet (továbbiakban: 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet)  

 

 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció 

 

A Törvény 9/C. § (1) –(7) bekezdés rendelkezik a regisztrációs kötelezettségről 

 

„A szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője, valamint a turisztikai 

attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál. 

(2) *  A szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője, a turisztikai attrakció 

üzemeltetője regisztrációja, annak módosítása vagy törlése, valamint a nevében eljáró 

személy azonosítása és képviseleti jogosultságának ellenőrzése, az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és 

végrehajtási rendeleteinek az elektronikus azonosításra, továbbá a Vhr.-ben megjelölt 

egyéb szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (a továbbiakban 

együtt: SZEÜSZ) vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, a Vhr.-ben 

meghatározott módon, elektronikus úton történik. 

(2a) *  A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. jogosult a (2) bekezdés szerinti SZEÜSZ-öket 

az általa üzemeltetett turisztikai rendszerek működéséhez kapcsolódóan igénybe venni. 

(3) *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a (2) bekezdésben 

foglalt folyamatok keretében, a szálláshely-szolgáltató és képviselője, a vendéglátó üzlet 

üzemeltetője és képviselője, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetője és képviselője 

azonosítása érdekében, az azonosítási folyamat és a képviseleti jog ellenőrzése céljából, 

az azok lefolytatásához szükséges ideig kezeli a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó 

üzlet üzemeltetője, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetője nevében eljáró személynek 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti 

természetes személyazonosító adatait (a továbbiakban: természetes személyazonosító 

adat). 

(4) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-

szolgáltatónak szálláshely-szolgáltatási tevékenysége befejezéséig jogosult kezelni a 

szálláshely-szolgáltató nevét, elérhetőségét és adószámát. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj33id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj34id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj35id6dec
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(4a) *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a vendéglátó üzlet 

üzemeltetőjének a vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a 

vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét és adószámát. 

(4b) *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a turisztikai attrakció 

üzemeltetőjének a turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó tevékenysége befejezéséig kezeli a 

turisztikai attrakció üzemeltetője nevét, elérhetőségét és adószámát. 

(5) *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-

szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetője 

adatait, valamint a nevében eljáró személy képviseleti jogát a Vhr.-ben megjelölt 

SZEÜSZ útján ellenőrzi, vagy ennek ellenőrzése érdekében a szálláshely-szolgáltató, a 

vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy a turisztikai attrakció üzemeltetője nevét, adószámát 

az állami adó- és vámhatóságtól díjmentesen igényelheti. 

(5a) *  Amennyiben a szálláshely-szolgáltatónak, a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, 

illetve a turisztikai attrakció üzemeltetőjének az adatai, valamint a nevében eljáró 

személy képviseleti joga az (5) bekezdés szerinti SZEÜSZ és az állami adó- és 

vámhatósági nyilvántartásokban nem ellenőrizhető, akkor a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat 

jogosult bekérni. 

(6) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció, valamint az 

adatszolgáltatás részletes szabályait a Vhr. tartalmazza. 

(7) *  A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat, továbbá a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. § (3) bekezdése szerinti rendeletéről 

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét a hivatalos honlapján 

közzétett formában és adattartalommal a rendelet kihirdetését követő 5 napon belül 

tájékoztatja. 

 

 

A Törvény 12/A. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy mikortól és mely vendéglátó 

üzleteknek kell regisztrálniuk és mikortól kell adatokat szolgáltatni:  

„(1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 

történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok 

szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles. 

(2) A 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet 

üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. 

november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell 

alkalmazni.” 

 

A 235/2019. (X.15.) Korm.rendeletben megfogalmazott részletszabályok: 

 

6/A. §20  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a 

továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a 

továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált 

adatok módosítását és törlését is - 

a) a vendéglátó üzlet üzemeltető - természetes személy vendéglátó üzlet üzemeltető 

esetében - személyesen, 

b) a vendéglátó üzlet üzemeltető törvényes képviselője vagy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj36id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj37id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj38id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj39id6dec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv#lbj40id6dec
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1900235.KOR/listid/1633423596964#sup20
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c) a vendéglátó üzlet üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott 

személy köteles elvégezni. 

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a vendéglátó üzlet üzemeltető a 

rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy 

azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás 

útján történik. 

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a 

vendéglátó üzlet üzemeltetőre vonatkozóan a 2. mellékletben meghatározott adatokat, 

amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez 

az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott 

nyilvántartásokban ellenőriz. 

2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során 

a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, valamint 

turisztikai attrakció üzemeltető a következő adatokat adja meg: 

a) neve, 

b) adószáma, 

c) statisztikai számjele, 

d) statisztikai főtevékenysége, 

e) székhelye, 

f) levelezési címe, 

g) telefonszáma, 

h) elektronikus levelezési címe, 

i) szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó üzlet üzemeltetői vagy turisztikai 

attrakció üzemeltetői tevékenységének kezdőnapja, 

j) vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlettípusa. 

 

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a 

vendéglátó üzlet üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra 

kötelezett vendéglátó üzlet regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa 

kezelt vendéglátó szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra 

kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad. 

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt 

követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott 

adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez további felhasználókat rögzíteni a 

Felhasználói Szabályzatnak megfelelően. 

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a vendéglátó üzlet 

üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlettel kapcsolatban 

megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) 

bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció 

törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti 

személynek meg kell ismételnie. 

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt 

elutasítja, ha 

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte, 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500222.TV/tvalid/2021.8.19./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500222.TV/tvalid/2021.8.19./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600156.TV/tvalid/2021.8.19./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A0900210.KOR/tvalid/2021.8.19./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A0900210.KOR/tvalid/2021.8.19./tsid/
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b) a regisztrálni kívánó vendéglátó üzlet üzemeltető adószáma megegyezik egy, már 

regisztrált vendéglátó üzlet üzemeltető adószámával. 

6/B. §21  (1) A 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett 

regisztráció során megadott adatok változását a vendéglátó üzlet üzemeltető a változás 

bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni. 

(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető 

értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, 

illetve a vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban 

megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a vendéglátó üzlet 

üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül. 

 

 

Vendéglátó szoftver alkalmazása és adatszolgáltatás 

 

A Törvény 9/G. §-a írja elő a vendéglátó szoftver alkalmazásának kötelezettségét.  

„(1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki 

előírásoknak megfelelő olyan vendéglátó szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy 

a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ részére továbbítsa. 

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az (1) bekezdésnek megfelelő szoftvert 

térítésmentesen biztosítja. 

(3) A turisztikai attrakció üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki 

előírásoknak megfelelő olyan jegykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a 

9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ részére továbbítsa. 

(4) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a (3) bekezdésnek megfelelő szoftvert 

térítésmentesen biztosítja.” 

 

A Törvény 9/B. § (1) - (2) bekezdése határozza meg azoknak az adatoknak körét, 

amelyekről adatot kell szolgáltatni a megfelelő vendéglátó szoftver alkalmazásával.  

„(1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

a) az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) 

meghatározott adatszolgáltatási eljárás szerint összegyűjtött, valamint 

b) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (2) bekezdése szerint - a 

Vhr.-ben meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan - előkészített, statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító kormányrendeletben előírt, személyes 

adatot nem tartalmazó adatkörökbe tartozó, a szálláshely-szolgáltató által a 

szálláshelykezelő szoftver, vendéglátó üzlet üzemeltetője által a vendéglátó szoftver, 

valamint a turisztikai attrakció üzemeltetője által a jegykezelő szoftver igénybevételével 

átadott adatokat tartalmazza, valamint a b) pont alá nem tartozó, a Vhr.-ben 

meghatározott vendéglátó üzlet üzemeltetője által a vendéglátó szoftver, valamint a 

turisztikai attrakció üzemeltetője által a jegykezelő szoftver igénybevételével átadott 

adatokat tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkörről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján tájékoztatót tesz 

közzé.” 
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A 235/2019. (X.15.) Korm.rendeletben megfogalmazott részletszabályok:  

 

8/A. §30  (1) A vendéglátó üzlet üzemeltető az elektronikus felületen történő 

regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában 

biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként az adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok továbbítását. 

(2) A vendéglátó üzlet üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást 

megelőzően, a vendéglátó üzlet üzemeltetőnek el kell végeznie a vendéglátó szoftver és 

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati 

kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a vendéglátó szoftver konfigurációját 

az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően. 

(3) Az üzemeltető a vendéglátó szoftver gyártója által kifejlesztett modul 

vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást 

állít ki. Az igazolással rendelkező vendéglátó szoftver gyártója jogosult honlapján a 

vendéglátó szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való 

kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az 

igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. 

(4) A vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti 

hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és 

hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal 

való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen 

közzéteszi. 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a 

vendéglátó szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus 

hálózati kommunikációt tart fent. 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó 

szoftver legalább egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül automatikusan 

küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes 

adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az 

üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó 

tájékoztatóban teszi közzé. 

(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét 

követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással 

egyidejűleg teljesül. 

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az 

adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni 

kell. 

(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és 

ehhez kapcsolódóan a turizmus és vendéglátás szakmai feladatokkal összefüggésben 

értesítést küldhet a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére. 
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(11) Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása 

ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a vendéglátó üzlet üzemeltető hatósági 

ellenőrzését kezdeményezi a vendéglátó üzlet üzemeltető felügyeletét ellátó jegyzőnél. 

8/B. §31  A vendéglátó üzlet üzemeltető és a 6/A. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az 

adott vendéglátó üzlethez kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, 

illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az 

elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti. 

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése 

A 235/2019. (X.15.) Korm.rendelet 9. §  (1) –(2) bekezdése rendelkezik a regisztráció 

megszüntetéséről:  

„(1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-

regisztrációt, a vendéglátó üzlet regisztrációt, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett 

turisztikai attrakció regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó 

üzlet üzemeltető, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető a tevékenység gyakorlására 

nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető illetve a 

turisztikai attrakció üzemeltető megszűnt, vagy ha a szálláshely-szolgáltatáshoz, a 

vendéglátáshoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet, illetve az adatszolgáltatásra 

kötelezett turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó tevékenységet megszüntették. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében, a vendéglátó üzlet 

üzemeltető által a (235/2019. (X.15.) Korm.rendelet)  6/A. § (5) bekezdésében, a 

turisztikai attrakció üzemeltető által a 6/B. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére 

az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult.” 

 

Kötelező hatósági ellenőrzések 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 27. § (5) – (10) bekezdéseiben a jegyző ellenőrzési kötelezettségét a vendéglátó 

üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál történő regisztrációjára, 

valamint az NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésére is 

kiterjesztették az alábbiakra szerint:  

• A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja. 

• A jegyző a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal 

hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.  

• A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon 

vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem 

rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének 

állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1900235.KOR/listid/1633423596964#sup31
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600156.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600156.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1900235.KOR#sid


9 
 

rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően 

teljesítették. 

• A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év 

december 1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetőjének az általa előírt formában. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden 

esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon 

belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetőjének. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldési 

módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a honlapján teszi 

közzé. 

• A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az 

illetékes hatóság ellenőrzését kezdeményezni, aki azt 15 napon belül köteles teljesíteni.  
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