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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot
érintő stratégiai célú módosításáról szóló T/16220. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Kertv. 6/D. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kertv. 6/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A  szálláshely-minősítés  Magyarországon  az  állam  hatáskörébe  tartozó  tevékenység.  A
szálláshely-minősítést  az  állam a  Kormány  rendeletében  kijelölt  szálláshely-minősítő  szervezet
útján látja el, a nemzetközileg általánosan elfogadott és közzétett kritériumok alapján.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Kertv. 12. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A Kertv. 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„f) a szálláshely-szolgáltatási  tevékenység folytatásának részletes feltételeit  – ide nem értve a
magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás
céljára felhasználható napok számát –, a szálláshely-üzemeltetési bejelentés rendjét és feltételeit,
valamint a szálláshelyek nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a



nyilvántartás  vezetésére  vonatkozó  részletes  eljárási  szabályokat,  a  szálláshely-szolgáltató
tájékoztatási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségeit,  az  adatszolgáltatás  rendjét,  a  jogszabályban
vagy  hatósági  határozatban  előírt  kötelezettségek  be  nem  tartásának  esetén  alkalmazandó
jogkövetkezményeket,  továbbá  a  szálláshely-minősítő  szervezetet  és  a  szálláshely-minősítés
rendjét, [és feltételeit]valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét,”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kertv. 12. § (4)  [bekezdés a) pontja helyébe ]bekezdése  a következő [rendelkezés lép:]a)
ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Turizmus törvény 2. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Turizmus törvény 2. §-a a következő 7-11. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„7.  turisztikai  attrakció:  olyan  turisztikai  céllal  hasznosított  és  működtetett
[természeti-]természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók
számára élmény-,  [szabadidős-]szabadidős,  utazási  szolgáltatásokkal,  kínálati  palettával,  vagy
szórakoztatási funkcióval rendelkezik;”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Turizmus törvény 9/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Turizmus törvény 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
a) az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott
adatszolgáltatási eljárás szerint összegyűjtött, valamint
b) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (2) bekezdése szerint – a Vhr.-ben
meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan – előkészített, statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettséget megállapító kormányrendeletben előírt,[
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személyes  adatot  nem  tartalmazó  adatkörökbe  tartozó,  a  szálláshely-szolgáltató  által  a
szálláshelykezelő  szoftver,  vendéglátó  üzlet  üzemeltetője  által  a  vendéglátó  szoftver,
valamint  a  turisztikai  attrakció  üzemeltetője  által  a  jegykezelő  szoftver igénybevételével
átadott adatokat tartalmazza, valamint a b) pont alá nem tartozó, e törvény végrehajtására
kiadott  kormányrendeletben  meghatározott  vendéglátó  üzlet  üzemeltetője  által  a
vendéglátó szoftver, valamint a turisztikai attrakció üzemeltetője által a jegykezelő szoftver
igénybevételével átadott]

személyes  adatot  nem  tartalmazó  adatkörökbe  tartozó,  a  szálláshely-szolgáltató  által  a
szálláshelykezelő szoftver,  vendéglátó üzlet  üzemeltetője által  a  vendéglátó szoftver,  valamint a
turisztikai  attrakció  üzemeltetője  által  a  jegykezelő  szoftver  igénybevételével  átadott  adatokat
tartalmazza,  valamint  a  b)  pont  alá  nem  tartozó,  a  Vhr.-ben  meghatározott  vendéglátó  üzlet
üzemeltetője  által  a  vendéglátó  szoftver,  valamint  a  turisztikai  attrakció  üzemeltetője  által  a
jegykezelő szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Turizmus törvény 9/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A Turizmus törvény 9/C. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője, a turisztikai attrakció üzemeltetője
regisztrációja, annak módosítása vagy törlése, valamint a nevében eljáró személy azonosítása és
képviseleti  jogosultságának  ellenőrzése,  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános  szabályairól  szóló  törvény  és  végrehajtási  rendeleteinek  az  elektronikus  azonosításra,
továbbá  a  Vhr.-ben  megjelölt  egyéb  szabályozott  és  központi  elektronikus  ügyintézési
szolgáltatásokra  [(továbbiakban  ](  a  továbbiakban  együtt:  SZEÜSZ)  vonatkozó  szabályok
megfelelő alkalmazásával, a Vhr.-ben meghatározott módon, elektronikus úton történik.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés - Turizmus törvény 9/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(3) A Turizmus törvény 9/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A Nemzeti  Turisztikai  Adatszolgáltató  Központ  üzemeltetője  a  szálláshely-szolgáltató,  a
vendéglátó  üzlet  üzemeltetője,  illetve  a  turisztikai  attrakció  üzemeltetője  adatait,  valamint  a
nevében eljáró személy képviseleti jogát a Vhr.-ben megjelölt SZEÜSZ útján ellenőrzi, vagy ennek
ellenőrzése érdekében a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy a turisztikai
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attrakció  üzemeltetője  nevét,  adószámát  az  állami  [adóhatóságtól  ]adó-  és  vámhatóságtól
díjmentesen igényelheti.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés - Turizmus törvény 9/C. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(4) A Turizmus törvény 9/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Amennyiben  a  szálláshely-szolgáltatónak,  a  vendéglátó  üzlet  üzemeltetőjének,  illetve  a
turisztikai attrakció üzemeltetőjének az adatai, valamint a nevében eljáró személy képviseleti joga
az  (5)  bekezdés  szerinti  SZEÜSZ  és  az  állami  adó-  és  vámhatósági  nyilvántartásokban  nem
ellenőrizhető, akkor a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője az ellenőrzéshez
szükséges dokumentumokat jogosult bekérni.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Turizmus törvény 12/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Turizmus törvény 9. alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

„(2) A 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője
vonatkozásában  a  vendéglátó  üzlet  üzemeltetői  tevékenységet  2021.  november  1.  napján  már
ellátókra, illetve azt követően [megkezdőkre ]megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Turizmus törvény 12/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Turizmus törvény 9. alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

„(2)  A  9/C.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  regisztrációs  kötelezettséget  a  turisztikai  attrakció
üzemeltetője vonatkozásában a turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1.
napján  már  ellátókra,  illetve  azt  követően  [megkezdőkre  ]megkezdő  szolgáltatókra  kell
alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Turizmus törvény
a)  9/I.  §  (1)  bekezdésében  a  [„turisztikai-szolgáltató”  ]„turisztikai  szolgáltató”  szövegrész
helyébe a „szálláshely-szolgáltató” szöveg,

lép.

Indokolás

1-2. A  szálláshely-minősítés  alapjául  a  szálláshely  szolgáltatás  tekintetében  az  általánosan
elfogadott nemzetközi kritériumok szolgálnak, amit a minősítő szervezet a honlapján közzétesz.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

3. Lásd a T/16220/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/16220/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/16220/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/16220/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7-8. Lásd a T/16220/3/5-6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9-10. Lásd a T/16220/3/7-8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/16220/3/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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