
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET 

ÜZEMELTETŐKNEK 

(forrás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) 

Tisztelt Üzemeltetők! 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet 

üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó 

üzletét a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) online 

felületén. A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a 

regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2023. január 1-től írja elő.  

Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig (2023. január 

1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az 

adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is. 

Vendéglátó üzletet csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX. 29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm.r.) meghatározott üzlettípus szerint lehet 

regisztrálni.  A Korm. r. 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás 

tevékenységet folytatnak. 

A Korm. r. 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 pénztárgéppel köteles eleget tenni 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.  

A 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.  

 

NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző 

vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással 

rendelkező üzleteknek. 

A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglátó üzlet 

nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK 

regisztrációs szám. 

A regisztráció menetéről és a további információkról a https://info.ntak.hu/ oldalon olvashat. 

Velence, 2022. október 19. 

 

Velencei Polgármesteri Hivatal  

                                                                                                                  Igazgatási Osztály 
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