TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK
REGISZTRÁCIÓJÁRÓL
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden,
Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának
vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba (Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ)
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenység folytatható.
Az NTAK-ba csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint
lehet a vendéglátó üzletet regisztrálni.
A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:












étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 –
italszolgáltatás;
italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb
vendéglátás;
gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási
kötelezettségének a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM
rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3
szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó
szolgáltatásnyújtást.
Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:









étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 –
Italszolgáltatás;
italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés, és a mozgó vendéglátóhely
besorolással rendelkező üzletek nem szolgáltatnak adatokat.
Az NTAK-ba érkező statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik
egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor
teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai
adatgyűjtésről van szó, személyes adatok befogadására a rendszer nem képes. Az NTAK
számára a szolgáltató a statisztikai adatokat minden esetben térítésmentesen biztosítja.
(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.)
Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

Ellenőrzés
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó
üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon
vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem
rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási
kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban:
Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a
tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.
Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése
értelmében – az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles
megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2023. január 1. napjától
köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen
biztosítja.
Bővebb
információk
Az
NTAK
információs
oldalán
lesznek
olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában
hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.
Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban
foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2.
melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.
Mályi, 2022.08.29.

