NEMZETI

TURISZTIKAI
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–

SZÁLLÁSHELY

REGISZTRÁLÁSA ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatót, hogy szálláshely-szolgáltatás csak olyan
szálláshelyen folytatható, amely regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál
(továbbiakban: NTAK) és rendelkezik, az NTAK rendszerrel való kommunikációra és az
irányába történő adatküldés ellátására alkalmas, szálláshelykezelő szoftverrel.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény létrehozta a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot, amelynek célja a szálláshely-szolgáltatók
adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése. Az új
rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával
tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK
közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja,
feldolgozza, aggregált és strukturált riportokat, elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató
szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.
Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiaknak megfelelően:

Szálláshelytípus

Regisztrációs időszak

Adatszolgáltatás
kezdete

szálloda

2019. június 1. és 30. között

2019. július 1-jétől

panzió

2019. szeptember 1. és 30.
között

2019. október 1-jétől

kempingek, üdülőházak,
közösségi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek, falusi
szálláshelyek
nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshelyek

2019. december 1. és 31.
között

2020. január 1-jétől

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról
szóló 237/2018. XII.10.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a szálláshely-szolgáltató
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles
a NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni.
A regisztrációt a szálláshely-szolgáltató személyesen, törvényes képviselő vagy a rendelkezési
nyilvántartásban meghatalmazott személy útján köteles elvégezni.
Mi szükséges a regisztráció megkezdéséhez?






Szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik
Szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző
nyilvántartásba vette
Szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező
szálláshelykezelő szoftvert telepítette
Regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval
Nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési
Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) a regisztrációt végző személyt
meghatalmazta

Fentiek megléte után a https://ntak.hu/ internetes portálon a Belépés gombra kattintva kezdheti meg
a regisztrációt, amely átirányít a KAÜ azonosításhoz, ahol választható az ügyfélkapun keresztüli
belépés (vagy az elektronikus személyigazolvánnyal, vagy a telefonos azonosítással történő
belépés). Ezt követően adja meg a regisztrálni kívánt szálláshely-szolgáltató adószámát. Sikeres
jogosultság ellenőrzést követően rögzítse a szálláshely-szolgáltató adatait, majd vegyen fel új
szálláshelyet a szálláshely menüpontban az új szálláshely felvétele gomb segítségével.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a szálláshelyeken kötelező olyan
szálláshely kezelő szoftver használata, amely alkalmas az NTAK rendszerrel való kommunikációra
és az irányába történő adatküldés ellátására.
A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak,
melyek alkalmasak a NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A szálláshely-szolgáltatók
az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik, amelyekről
bővebb tájékoztatás a https://info.ntak.hu/szoftverek/ oldalon érhető el.
A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek
mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított, Az Én Vendégszobám, szoftvert is választhatják.
Az Én Vendégszobám milyen feltételek esetén vehető igénybe?







Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely érhető el.
Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni.
Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket kell figyelembe venni, a pótágyakat nem.
Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követően van lehetőség az NTAK
felületén.
A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.
Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges, minden alkalmassági
feltételnek megfelelő szálláshelynél.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 6. § (2) d)
pontja értelmében minden szálláshely-szolgáltató (természetes személy, gazdálkodó szervezet)
köteles a bejelentéséhez mellékelni a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló
dokumentumot.
A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a szálláshelykezelő szoftver meglétét
igazoló dokumentumot a szoftver gyártójától kérhetik, aki igazolja, hogy a szoftver alkalmas a NTAK
részére történő adatszolgáltatás teljesítésére.
A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek, amennyiben Az Én
Vendégszobám szoftvert használják, akkor a https://igazolas.azenvendegszobam.hu/ portálon
történő Regisztráció és igazolás igénylése felület kitöltése után a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrttől kapott, böngészőből azonnal letölthető, dokumentummal igazolhatja a szoftver meglétét.
Bővebb tájékoztatást a folyamatosan frissülő https://info.ntak.hu/ érhetnek el.
Kérdés esetén kollégáink a Hévízi Polgármesteri Hivatal elérhetőségén 8380 Hévíz, Kossuth u. 1. tel.
83/500-800, 83/500-860 szívesen segítenek.
Hévízi Polgármesteri Hivatal

