
Tárgy: turisztikai attrakciók NTAK-regisztrációja 
 
Tisztelt Szolgáltató! 
 
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény alapján folytatódik 
a turisztikai szektor digitalizációja, amely a turisztikai attrakciókat is érinti. 
 
A szálláshelyek után a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók is csatlakoznak a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz (NTAK). Az NTAK egy olyan digitális rendszer, amelybe a turisztikai 
szolgáltatók ‒ vagyis a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók 
üzemeltetői ‒ jogszabályi elrendelés alapján, szoftverrel, automatizált módon szolgáltatnak statisztikai 
adatokat minden nap, minden tranzakció után. Az NTAK-ba beküldött statisztikai adatok alapján 
pontosan mérhetővé válik egy adott település, turisztikai térség vagy akár a teljes szektor 
teljesítménye. Az NTAK a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag statisztikai adatokat 
tartalmaz. Az NTAK jogszabály által kijelölt üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).  
 
A törvény értelmében az alábbi turisztikai attrakciók regisztrálnak az NTAK-ba: 
 

1. közfürdő, amely vagy 
a. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § 

(2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy 
b. legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja: 

▪ TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből 
ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy 

▪ TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 
Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők 
tevékenysége; 
 

2. természetes fürdőhely, amely vagy 
a. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ 
b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy 

b. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: 
ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja; 
 

3. muzeális intézmény, vár, kastély, amely 
a. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy 
b. TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja; 

 
4. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz: 

a. a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy 
b. a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy 
c. TEÁOR’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on 

hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás; 
 

5. kalandpark, amely 
a. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, vagy 
b. TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, vagy 
c. TEÁOR’08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja; 

 
6. állatkert, amely vagy 
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a. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint 
állatkertnek minősül, vagy 

b. TEÁOR ’08 04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást 
nyújtja; 
 

7. vidámpark, amely 
a. TEÁOR’08 21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja; 

 
8. védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy 

a. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti 
terület bemutatóhelye, vagy 

b. TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése szolgáltatást nyújtja; 
 

9. zenés, táncos rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet  szerint. 

 
 
A statisztikai adatok gyűjtése a valós forgalmi adatok visszamutatása mellett olyan átfogó riportok 
lekérdezésére is lehetőséget ad, amely minden vendéglátó üzlet üzemeltetőjének további hasznos 
információkkal szolgál majd. Az MTÜ kiemelt célja, hogy az NTAK-ban rendelkezésre álló adatokból, a 
szakmai szervezetekkel közösen meghatározott szempontok alapján – a szálláshelyeknél a már 
működő NTAK iránytű mintáját követve – létrejöjjön egy olyan kimutatási és riportrendszer, amelyhez 
minden regisztrált szolgáltató hozzáfér. Ezek az NTAK riportok egyedülálló képet nyújtanak majd a 
szolgáltatóknak a saját, valamint a települési és térségi vendéglátás-szektor teljesítményéről. Így nem 
csak segítenek megérteni a piaci folyamatokat, hanem hozzájárulnak az egyes szolgáltatók üzleti 
tevékenységének tervezhetőséghez, a folyamatok optimalizálásához is.  
 
Ilyen riportrendszer működik már a szálláshely-szolgáltatók számára NTAK-profiljukban, NTAK Iránytű 
néven. Az NTAK adatszolgáltatók körének bővülésével olyan egyedülálló kimutatások is elérhetővé 
válnak majd a felhasználók számára, amelyben a szálláshely, a vendéglátó és a turisztikai attrakciók 
adatai helyi, térségi, megyei vagy akár országos szinten is kombináltan lekérdezhetők, egymással 
összevethetők lesznek.  
 

 
 

KÉRJÜK, MIHAMARABB REGISZTRÁLJA TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJÁT  
AZ NTAK-BA AZ NTAK.HU HONLAPON. 

 
 
A regisztrációról minden információ megtalálható az info.ntak.hu oldalon. Regisztrálni kizárólag online 
lehet. Ha a regisztrációval kapcsolatban kérdése merül fel, keresse ügyfélszolgálatunkat a 06-1-550-
1855-as telefonszámon a hét bármely napján, 0-24 órában, vagy írjon e-mailt a turisztika@1818.hu 
címre. 
 
Ha Ön nem üzemeltet turisztikai attrakciót vagy már regisztrálta azt az NTAK-ba, kérjük, levelünket 
tekintse tárgytalannak. 
 
Üdvözlettel: 
 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
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