
AZ NTAK BŐVÍTÉSE:
vendéglátó üzletek



NTAK-REGISZTRÁCIÓ

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
(Turizmus tv.) alapján folytatódik a turisztikai szektor statisztikai adatgyűjtésének
digitalizációja. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt a vendéglátó üzletek és a turisztikai
attrakciók üzemeltetői regisztrálnak az NTAK-ba. Az NTAK egy olyan digitális rendszer,
amelybe a turisztikai szolgáltató által használt ‒ szálláshelykezelő, vendéglátó vagy
jegyértékesítő ‒ szoftverekből automatikusan és folyamatosan érkeznek a
deperszonalizált, statisztikai adatok. Ezek alapján pontosan mérhetővé válik egy adott
település, turisztikai térség vagy akár a teljes szektor teljesítménye. Az NTAK a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag személyes információktól mentes, anonim
adatokat tartalmaz.
Az NTAK jogszabály által kijelölt üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az NTAK-ba regisztrálni kizárólag online lehet, az ntak.hu internetes oldalon. 
A regisztrációról minden információ megtalálható az  info.ntak.hu oldalon.

https://ntak.hu/bejelentkezes
https://info.ntak.hu/


NTAK-ADATSZOLGÁLTATÁS

Az NTAK-ba adatot küldeni kizárólag szoftverrel lehet.

A szoftvereket azok fejlesztői integrálják az NTAK-hoz, és
kialakítják azt a biztonságos kapcsolatot, amelyen keresztül az
adatok automatikusan beérkeznek az NTAK-ba. Azoknak a
szoftvereknek, amelyek képesek az NTAK számára megfelelő
formában és tartalommal adatot küldeni, az MTÜ igazolást állít ki.

Az NTAK-adatszolgáltatásra igazolással rendelkező szoftverek
mindenkori listáját az MTÜ az info.ntak.hu oldalon közzéteszi.

https://info.ntak.hu/


INGYENES SZOFTVEREK

A vendéglátó üzletek számára vendéglátó szoftverekből (RMS), a turisztikai attrakciók
számára pedig jegyértékesítő szoftverekből (TSS) számos különböző funkcionalitású
érhető el a piacon. Annak érdekében, hogy a digitális átállás a legkisebb teherrel
járjon, az MTÜ ingyenesen biztosít vendéglátó és jegyértékesítő szoftvert is bármelyik
szolgáltatónak.

Ezek a szoftverek egyszerű funkcionalitásúak, ezért használatuk is nagyon könnyű,
gyors és egyszerű lesz. Az ingyenes vendéglátó szoftvert már egy okos telefonon is
lehet majd használni, míg a jegyértékesítő szoftver használatához minimálisan tablet
szükséges. A szoftverekben minden termék rögzíthető, minden elvárt funkció
kezelhető, az NTAK-adatszolgáltatást pedig automatikusan végzik el.



VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK

Minden vendéglátó üzlet regisztrál az NTAK-ba,
de csak a jogszabály szerint online pénztárgépet
használók küldenek be adatot.

MELYIK VENDÉGLÁTÓ ÜZLET REGISZTRÁL AZ NTAK-BA?
• 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.



MELYIK VENDÉGLÁTÓ ÜZLET KÜLD ADATOT AZ NTAK-BA?

Az NTAK-ba azok a vendéglátó üzletek küldenek automatikusan adatot,
amelyek számára a jogszabály az online pénztárgép használatát írja elő.
Ezek az alábbiak:
• étterem;
• büfé;
• cukrászda;
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátás;
• italüzlet, bár;
• zenés-táncos szórakozóhely;
• gyorsétterem;
• alkalmi vendéglátóhely.



HOGYAN KÜLD ADATOT A VENDÉGLÁTÓ ÜZLET 
AZ NTAK-BA?

Az NTAK-ba adatot küldeni kizárólag szoftverrel lehet. Ez azt
jelenti, hogy a vendéglátó üzlet egy vendéglátó szoftvert (RMS)
használ a napi működése során, és minden ‒ helyben
fogyasztásra, elvitelre vagy kiszállításra ‒ értékesített tételt
rögzít. A gyakorlatban ehhez az szükséges, hogy a szoftver
használatba vételekor minden terméket, amit az üzletben
értékesítenek, egyetlen alkalommal fel kell rögzíteni a
szoftverbe, és minden adatot, információt be kell állítani a
termékekhez. A termékek rögzítése után a napi gyakorlatban
csak ki kell választani az adott terméket, és az értékesített
darabszámot.

A termékek adatainak megadása vagy módosítása nem
értékesítéskor történik. Értékesítéskor már csak az előre
felrögzített termékek közül választja ki az eladó/felszolgáló, amit
a vendég rendelt, és akár egy mobiltelefon kijelzőjén rákoppint a
rendelt tételekre.

Például:
• termék: fagyi normál
• mennyiség: 2
és/vagy
• termék: fagyi laktózmentes*
• mennyiség: 1
és/vagy
• termék: édestölcsér
• mennyiség: 1
• fizetés

* akkor érdemes így felrögzíteni, ha eltér az
ára a normál fagyiétól



ESEMÉNYVEZÉRELT ÉS NAPI ADATKÜLDÉS

Az adatküldést a szoftver végzi el a háttérben az egyes tranzakciók után
eseményvezérelten, valamint a nap zárásakor. Az adatküldéssel
manuálisan az eladónak/felszolgálónak értékesítéskor semmilyen
teendője nincs.

Az eseményvezérelt adatküldés azt jelenti, hogy egy adott rendelés 
lezárását és fizettetését követően a szükséges adatokat a szoftver 
automatikusan beküldi az NTAK-ba. A nap zárásakor összesített forgalmi 
adatot küld a szoftver az NTAK-ba. Ezt követően lehet megnyitni a 
következő napot. 



ADATRÖGZÍTÉS ELSŐ ALKALOMMAL:
TERMÉKEK PARAMÉTEREZÉSE

Minden terméket és annak minden adatát előre rögzíteni kell a
szoftverbe, így értékesítéskor már csak az adott termékre kell
koppintani, az ahhoz a termékhez tartozó adatok már a rendszerben
lesznek. Ugyan így a rendelés kezdetét a rendelés megnyitásának
koppintásától automatikusan rögzíti a szoftver, manuálisan nincs
teendő az idő megadásával sem. Ugyan ez történik a rendelés
lezárásakor is.



Egy termékhez az alábbi adatokat kell megadni
akkor, amikor a szoftverbe felviszik:
• megnevezés
• NTAK-főkategória
• NTAK-alkategória
• ÁFA-kulcs
• bruttó egységár
• mennyiség és mennyiségi egység

Például:
• megnevezés: DOBOS TORTA SZELET ELVITEL
• NTAK-főkategória: ÉTEL
• NTAK-alkategória: DESSZERT
• ÁFA-kulcs: 18%
• bruttó egységár: 850
• mennyiség és mennyiségi egység: 1 DB

TERMÉKEK PARAMÉTEREZÉSE
PÉLDÁK

Például:
• megnevezés: FAGYIKEHELY HELYBEN
• NTAK-főkategória: ÉTEL
• NTAK-alkategória: DESSZERT
• ÁFA-kulcs: 5%
• bruttó egységár: 2700
• mennyiségi egység: 1 DB

Például:
• megnevezés: DOBOS TORTA SZELET HELYBEN
• NTAK-főkategória: ÉTEL
• NTAK-alkategória: DESSZERT
• ÁFA-kulcs: 5%
• bruttó egységár: 750
• mennyiségi egység: 1 DB



NTAK VENDÉGLÁTÁS
FŐ- ÉS ALKATEGÓRIÁK

ÉTEL

• reggeli
• szendvics
• leves
• főétel
• köret
• savanyúság
• saláta
• desszert
• snack
• egyéb

HELYBEN KÉSZÍTETT
ALKOHOLMENTES ITAL

• limonádé, szörp, 
frissen facsart ital

• alkoholmentes koktél
• tea, forrócsoki
• kávé

NEM HELYBEN 
KÉSZÍTETT 
ALKOHOLMENTES ITAL
• víz
• rostos üdítő
• szénsavas üdítő

ALKOHOLOS ITAL

• koktél
• likőr
• párlat
• sör
• bor
• pezsgő

EGYÉB
• egyéb
• szervizdíj
• borravaló



MINDEN INFORMÁCIÓ:
info.ntak.hu

NTAK ügyfélszolgálat
telefon: 06-1-550-1855
a hét bármely napján, 0-24 órában

e-mail: turisztika@1818.hu

https://info.ntak.hu/
mailto:turisztika@1818.hu

