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Tájékoztató 

Megjelentek a szálláshelyminősítést és az NTAK működését érintő 

részletszabályok 
(Forrás: MTŰ) 

 

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető! 

 

 

Megjelentek a szálláshelyminősítést és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) 

működését érintő részletszabályok, amelyeket az érdeklődők honlapunkon is megtekinthetnek. 

 

A 2019-ben bevezetett NTAK egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, 

hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai 

adata. 

 

A vendégek bizalmának visszaszerzését segíti az egységes szálláshelyminősítési rendszer, 

amelynek bevezetése 2022 januárjától fokozatosan kezdődik meg valamennyi magyarországi 

szálláshelyen. Ezt csillagok jelölik majd, minden esetben 1-től 5-ig, az eddig használt egyéb 

szimbólumok megszűnnek. A besorolás célja, hogy mindenhol megbízható minőséget kapjanak a 

vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely. 

 

Új szintre lép a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által megteremtett adatvezérelt 

döntéshozatal és marketingtervezés, a jövőben ugyanis a szálláshelyek után a vendéglátás és az 

attrakciók is bekapcsolódnak a rendszerbe. Ennek köszönhetően Magyarország legátfogóbb, valós 

idejű „big data” állományával segíti a magyar turizmus fejlődését, célzott marketing- és értékesítési 

kampányok indítását teszi lehetővé, de nem utolsó sorban az ágazat fehérítését is szolgálja. 

A most elfogadott módosítás lehetőséget biztosít a kiemelt jelentőségű települések nevesítésére is, 

amely kedvezőbb helyzetbe hozhatja többek között a világörökségi rangú turisztikai desztinációkat 

is. A cél, hogy továbbra is fejlődjenek, és még hangsúlyosabban megjelenjenek a marketing- és 

értékesítési tevékenység során. 

A szálláshelyminősítési rendszer fokozatos bevezetését, valamint a vendéglátóhelyek és attrakciók 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozását érintő 

fontosváltozások lépnek életbe. 

 

Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer 

(kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és 

működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal és 

vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről. 

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell 

magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek. 



 

 

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű 

regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges 

kezdeményezni:  

 

szállodák és panziók 2021. december 31-ig,  

kempingek, üdülőházak és közösségi szálláshelyek 2022. június 30-ig, 

magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig. 

 

A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak, 

legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív véleményeket 

objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén. A rendszer fokozatosan 

kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb szálláshelyeket hosszabb 

felkészülési idő segíti. 

 

A szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, 

a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul. 

 

A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az érintettek. 

 

A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az 

attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész 

turisztikai statisztikáknak. 

 

Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a 

döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni 

a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz. 
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