
 

 

Fontos értesítések és gyakran ismételt kérdések az e-Turista 

alkalmazás használatával kapcsolatban 

 

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium internetes oldalán, a jobb oldali e-

Turista bannerre kattintva, a vendéglátó hozzáférhet a CIS (Központi Információs Rendszer) egyes 

funkcióhoz, mint a vendéglátó-ipari létesítmények besorolása, a szállásszolgáltatást igénybe vevők 

adatainak és az idegenforgalmi adó számított terhelésének megadása, valamint a vendéglátó-ipari 

létesítmény adataihoz való hozzáférés, amelyben szállásszolgáltatásokat nyújt 

 A vendéglátó hozzáférését a hozzárendelt felhasználói fiókon keresztül kapja meg. 

Miután a vendéglátó megkapta a felhasználói fiókját, felhatalmazást adhat egy vagy több 

személynek a szállásszolgáltatást igénybe vevők adatainak bevitelére, valamint a besorolási kérelem 

benyújtására szolgáló rendszerhez való hozzáféréshez, a hozzáféréshez szükséges adatok megadása 

által. 

A CIS (Központi Információs Rendszer) vendéglátó-ipari létesítményeinek besorolásának 

kérvényezési funkciójához hozzáférése van a gazdasági társaságoknak, más jogi személynek, 

vállalkozónak vagy természetes személynek is, aki nem vendéglátó. 

A szállásszolgáltatást igénybe vevők adatai, melyeket meg kell adni: 

1) Belföldi állampolgárok: Vezeték- és utónév; születési év, hónap, nap; lakcím; a nyújtott 

szolgáltatás fajtája; a vendéglátóipari egység adatai; az érkezés és távozás dátuma és időpontja; az 

érkezés módja és oka; valamint egyéb fontos adatok. 

2) Külföldi állampolgárok: Vezeték- és utónév; születési év, hónap, nap; állampolgárság; a külföldi 

úti okmány kiállításának száma és dátuma; a Szerb Köztársaságba való belépés dátuma és helye; a 

Szerb Köztársaságban való tartózkodás engedélyezésének napja; a nyújtott szolgáltatás fajtája; a 

vendéglátóipari egység adatai; az érkezés és távozás dátuma és időpontja; az érkezés módja és oka; 

valamint egyéb fontos adatok. 

Gyakori kérdések:  

Természetes személy vagyok, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtok a ház/ apartman/ szoba/ 

falusi- turisztikai háztartás típusú létesítményemben. Hány külön ágy adható bérbe törvényesen? 

A vendéglátásról szóló törvény (30. szakasza) előírja, hogy: „A természetes személy vendéglátó-ipari 

szolgáltatásokat nyújthat legfeljebb 30 egyéni ágy elhelyezésére alkalmas létesítményekben, legfeljebb 30 

szolgáltatást igénybe vevő számára.” 

 Természetes személy vagyok, és kategorizált ház/apartman/szobafalusi- turisztikai háztartás 

tulajdonosa vagyok, hol tudom átenni az e-Turista rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges 

adatokat, valamint melyek a kötelezettségeim a rendszerbe való belépést követően? 



Az e-Turista rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót azon helyi 

önkormányzati egységnél veszi át személyesen, amely területén található a létesítmény. Az Ön törvény 

által előírt kötelezettsége, hogy elektronikus úton be- és kijelentse a szállásszolgáltatás minden 

igénybevevőjét a létesítményében. Továbbá, a rendszer lehetővé teszi, hogy kérvényt nyújtson be a 

létesítmény besorolásának kezdeményezésére. A rendszer nyilvántartja a befizetett idegenforgalmi 

adókat. 

  

Szállásszolgáltatást nyújtok gazdasági társaságként/ egyéb jogi személyként/ vállalkozóként 

szállodában/ éjjeli szállásban/ panzióban/ botelben/ vendéglőben / fogadóban/ etno házban/ tanyán/ 

villában / kempingező helyen / kemping pihenőhelyen/ kempingmegállón/ vadászotthonban/ házban 

és kunyhóban, hol vegyem át az e-Turista rendszerébe való hozzáféréshez szükséges adatokat, és 

melyek a kötelezettségeim a rendszerbe való belépést követően? 

Az e-Turista rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót azon helyi 

önkormányzati egységnél veszi át személyesen, ahol előzőleg nyilvántartásba vette a szállást, illetve 

amelynek területén található az Ön létesítménye. Az Ön törvény által előírt kötelezettsége, hogy 

elektronikus úton be- és kijelentse a szállásszolgáltatás minden igénybevevőjét a létesítményében.  

A rendszer nyilvántartja a befizetett idegenforgalmi adókat. 

  

Szállásszolgáltatást nyújtok gazdasági társaságként/ más jogi személyként/vállalkozóként szálloda/ 

motel / panzió / kemping / turista üdülőhely / vadász villa és kikötő típusú épületekben, hol vegyem 

át az e-Turista rendszerébe való hozzáféréshez szükséges adatokat, és melyek a kötelezettségeim a 

rendszerbe való belépést követően? 

Az e-Turista rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót az idegenforgalmi 

ügyekben illetékes minisztériumnál veszi át személyesen. Az Ön törvény által előírt kötelezettsége, hogy 

elektronikus úton rendszeresen be- és kijelentse a szállásszolgáltatás minden igénybevevőjét az Ön 

létesítményében. Továbbá, a rendszer lehetővé teszi, hogy kérvényt nyújtson be a létesítmény 

besorolásának kezdeményezésére. 

  

Természetes személy vagyok, először sorolom be a ház / apartman / szoba / falusi- turisztikai 

háztartás típusú épületemet, hogyan tegyem ezt meg az eTurista-on keresztül? 

Az Ön törvény által előírt kötelezettsége, hogy azon helyi önkormányzati egységnél, amelynek területén 

található az Ön épülete, egy személyes dokumentummal nyilvántartásba vetesse magát, illetve akiktől 

megkapja a felhasználónevet és a jelszavat az eTurista rendszerbe való belépéshez. A rendszerbe való 

belépést követően, először csak a besorolás kérvényezésének benyújtása elérhető az Ön számára. 

Kérelmének feldolgozása után a helyi önkormányzat által létrehozott bizottság helyszíni szemlével 

ellenőrzi a vendéglátó-ipari létesítmények kategóriájának meghatározására előírt feltételek teljesülését. 

Pozitív döntés esetén Ön vendéglátóvá válik, és az illetékes hatóság köteles hozzáférést biztosítani a 

rendszer egyéb funkcióihoz. 

 Gazdasági társaság/ egyéb jogi személy / vállalkozó vagyok, először sorolom be a ház / apartman / 

szoba / falusi- turisztikai háztartás típusú létesítményemet, hogyan tegyem ezt meg az eTurista-n 

keresztül? 



Az Ön törvény által előírt kötelezettsége, hogy azon helyi önkormányzati egységnél, amelynek területén 

található az Ön létesítménye, egy személyes dokumentummal nyilvántartásba vetesse magát, illetve tőlük 

megkapja a felhasználónevet és a jelszavát az eTurista rendszerbe való belépéshez. A rendszerbe való 

belépést követően, először csak a besorolás kérvényezésének benyújtása elérhető az Ön számára. 

Kérelmének feldolgozása után a helyi önkormányzat által létrehozott bizottság helyszíni szemlével 

ellenőrzi a vendéglátó-ipari létesítmények kategóriájának meghatározására előírt feltételek teljesülését. 

Pozitív döntés esetén vendéglátóvá válik, és az illetékes hatóság köteles hozzáférést biztosítani a rendszer 

egyéb funkcióihoz. 

 Gazdasági társaság/ egyéb jogi személy /  vállalkozó vagyok, először sorolom be a szálloda / motel / 

panzió / kemping / turista üdülőhely/ vadász villa és kikötő típusú létesítményemet, hogyan tegyem 

ezt meg az eTurista-on keresztül? 

Az Ön kötelezettsége, hogy egy személyes dokumentummal nyilvántartásba vetesse magát az 

idegenforgalmi ügyekben illetékes minisztériumnál, akiktől megkapja a felhasználónevet és a jelszavát az 

eTurista rendszerbe való belépéshez A rendszerbe való belépést követően először csak a besorolás 

kérvényezésének benyújtása elérhető az Ön számára. Kérelmének feldolgozása után a helyi önkormányzat 

által létrehozott bizottság helyszíni szemlével ellenőrzi a vendéglátó-ipari létesítmények kategóriájának 

meghatározására előírt feltételek teljesülését. Pozitív döntés esetén vendéglátóvá válik, és az illetékes 

hatóság köteles hozzáférést biztosítani a rendszer egyéb funkcióihoz. 

 Tartalmazni fogja-e az eTurist az összes adatot a kategorizálásról, és tervezik-e figyelmeztetni a 

vendéglátót a végzések lejártáról? 

Az eTourist minden olyan adatot tartalmaz, amelyet a kategorizálási eljárás során meghatároztak, és 60 

nappal a határidő lejárta előtt jelzi a vendéglátónak (valamint az ellenőrző szerveknek), hogy lejár a 

határidő, amelyre a besorolásról szóló végzést kiadták. 

 Természetes személyként szállásszolgáltatást nyújtok, és érdekel, hogy a rendszer képes lesz-e 

kiszámítani az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségemet? 

Az eTurista kiszámítja az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségét a szállásszolgáltatást nyújtó 

természetes személyek után. A tárgyévi idegenforgalmi adó éves összegének meghatározott összegét a 

természetes személy negyedévente, az előző negyedévre vonatkozó hónap ötödikéig fizet, annak a helyi 

önkormányzati egységnek a költségvetése javára történő befizetéssel, amelynek területén az vendéglátó-

ipari létesítmény található. 

 Az eTurista elérhető lesz-e a turisták számára, és a rendszeren keresztül megismerhetik-e 

vendéglátási ajánlatomat és elérhetőségeimet? 

Az eTurista nem lesz elérhető a rendszer többi felhasználója számára, azaz nem lesz elérhető a 

szállásszolgáltatások felhasználói számára. 

 Van más módja a turisták be- és kijelentésének? 

A belföldi és külföldi turisták be- és kijelentése csak és kizárólag az eTurista rendszeren keresztül 

lehetséges. Ennek a törvény által előírt kötelezettségnek az elmulasztásáért magas pénzbírságot szabnak 

ki. 

 Hozzáférhető-e a rendszer mobil eszközön vagy táblagépen keresztül? 



Internet-kapcsolat szükséges a hozzáféréshez, és minden eszközön keresztül használható (asztali 

számítógép, laptop, táblagép, mobiltelefon). 

  

Melyik internetes böngésző program ajánlott? 

A Google Chrome, Mozilla Firefox és az Internet Explorer internetes böngésző programok ajánlottak. 

 Van néhány problémám, amiről szeretnék szóban beszélni valakivel, kit hívhatok fel telefonon, 

vagy kit kereshetek fel személyesen? 

A vendéglátók, akik szállásszolgáltatást nyújtanak házban, apartmanban, szobában, falusi- turisztikai 

háztartásban, szállodában, éjjeli szállásban, botelben, vendéglőben, fogadóban, etno házban, tanyán, 

villában, kempingező helyen, kempingen, kemping pihenőhelyen, kempingmegállón, vadászotthonban, 

kunyhóban, kapcsolatba léphetnek azon helyi önkormányzati egység idegenforgalmi ügyekben illetékes 

szolgálatával, melynek területén található a létesítmény. 

Azon vendéglátók, akik szállásszolgáltatást nyújtanak szálloda, motel, panzió, kemping, turista üdülőhely, 

vadász villa és kikötő típusú létesítményekben az idegenforgalmi ügyekben illetékes minisztériumot 

kereshetik fel. 

 


