Magyarország Kormánya a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVI. törvény II/A. fejezetében döntött a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a
továbbiakban:

NTAK)

létrehozásáról,

melynek

célja

a

szálláshely-szolgáltatók

adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése.
A törvény 9/C. § (1) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltató tevékenysége
megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban
elektronikus úton regisztrál.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény
végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint a
Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli
ki.
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja a szoftvert az olyan
szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.
A törvény 9/G. § (3) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti vendégkönyv (a
továbbiakban: vendégkönyv) és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete
szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a
szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti.
Szállodák esetében2019. június 1-je és 2019. június 30-a között kell a regisztrációt
teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az
adatszolgáltatás első napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját
követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.
Panziók esetében2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között kell a regisztrációt
teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy
az adatszolgáltatás első napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1.
napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.
Kempingek, Üdülőházak, Közösségi szálláshelyek, és Egyéb szálláshelyek esetében2019.
december 1-je és 2019. december 31-e között kell a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi
adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja
2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi
adatszolgáltatás teljesítése.
További részletes információ az NTAK bevezetésével kapcsolatban a https://info.ntak.hu/
weboldalon található.

