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Tájékoztató a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos 2019. évi változásokról
Az Országgyűlés elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvényt, mely a szálláshely működtetés terén
több változást tartalmaz. A jövőben - 2020. január 1-től - a szálláshelyek által kötelezően használandó digitális
alkalmazásokon keresztül kell szolgáltatni a szálláshely szolgáltatás során keletkezett statisztikai adatokat a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé. A szálláshely szolgáltatók kötelezettsége lesz a
technológiailag megfelelő szálláshely kezelő szoftver használata és annak napi szintű vezetése.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely
lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi statisztikai
adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érkezett, honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen
szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi vendégek.
A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas –
semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be.
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja a legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16
ágyat fenntartó szálláshely szolgáltatóknak a szálláshely kezelő szoftvert.
A regisztrációhoz szükséges:
szálláshely szolgáltatói tevékenységre kapott adószám
szálláshely szolgáltatói tevékenység jegyzői nyilvántartási száma
szálláshely szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő
szoftver telepítése
regisztrációt végző személy rendelkezzen Ügyfélkapu regisztrációval
nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő a Rendelkezési Nyilvántartásban a
regisztrációt végző személyt meghatalmazza.
A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő egyéb szálláshely esetében a
regisztrációt 2019.12.01-től 2019.12.31-ig kell elvégezni, a működését megkezdő új szálláshely-szolgáltató a
regisztrációt a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles az
NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen elvégezni.
A szálláshelyek regisztrációját, majd később az adatok módosítását vagy törlését a szálláshely-szolgáltató
személyesen vagy
törvényes képviselője vagy
rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy végezheti.
A regisztráció folyamatáról és az adatszolgáltatásról bővebben a https://info.ntak.hu internetes oldalon
található információ, illetve itt végezhető el a regisztráció is.
Kérem a Tisztelt Szállásadókat, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a szállásadói tevékenységre kapott
adószámot (nem adóazonosító jel) legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjenek közölni Hivatalommal
személyesen, telefonon: 87/461-355, vagy e-mail-ben:
igazgatas@szigliget.hu címen, mivel erről
nyilvántartással nem rendelkezünk, és ezzel kapcsolatban Hivatalomnak is további adatszolgáltatási
kötelezettsége van.
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