
HIRDETMÉNY 

                                           FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyar Közlöny 55. számában megjelent az egyes 

kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet, mely módosítja a turisztikai térségek fejlesztésének állami 

feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletet, valamint a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletet. 

A 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet a vendéglátó üzlet üzemeltető, valamint a turisztikai attrakció 

üzemeltető részére kötelezően előírta a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való 

csatlakozást, és az Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási kötelezettséget. 

Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási 

kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a 

nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint 

a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján (tehát 

a nem mozgóboltként működő vendéglátó egységek). 

A módosítások értelmében a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek kötelező a Nemzeti Turisztika 

Adatszolgáltató Központ (NTAK) elektronikus felületén való regisztráció. 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény kimondja, hogy:  

9/B. § (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. 

12/A. § (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 Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a 

vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a vendéglátó üzlet üzemeltetője 

nevét, elérhetőségét és adószámát. 



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott 

adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: 

a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., 

b) az állami adóhatóság, 

c) a helyi önkormányzat, valamint 

d) a KSH 

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 Adaszolgáltató Központ részére továbbítsa. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szoftvert 

térítésmentesen biztosítja. (A vendéglátó üzlet üzemeltetője által alkalmazandó vendéglátó szoftver 

és az NTAK közötti kommunikáció részletszabályait Rendeletben fogják meghatározni a későbbiekben.)  

A Jegyző vendéglátó üzlet üzemeltetőjének adatszolgáltatását az NTAK-ban évente legalább egy 

alkalommal ellenőrzi. 

A fent leírtak értelmében felhívjuk a nem mozgóboltként működő vendéglátó egységek üzemeltetőit, 

hogy haladéktalanul regisztráljanak a Nemzeti Turisztikai Adatközpontba, oda adatszolgáltatást 

teljesítsenek, valamint a regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Mátraterenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltségén dokumentáltan igazolják! 

A regisztrációt és az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentum az alábbi elérhetőségeken nyújtható 

be: 

• személyesen a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltségén (3143 

Mátranovák, Szabadság út 38.) 

• postai úton: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltségére (3143 

Mátranovák, Szabadság út 38.) 

• Ügyfélkapun: MNOVAK (KRID:144538909) 

A dokumentáció benyújtása elmulasztása esetén a jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból 

bírságolással lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt és a vendéglátó üzletet azonnali 

hatállyal bezáratja az NTAK regisztráció kötelezettség teljesítéséig. 

 

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 

Mátranovák, 2021. 09. 20. 

 

Urbányi Edina sk. 

jegyző 

 


