
Rövid, de velős összefoglaló a kezdetektől a fogaskerekek közötti 
őrlődésig

ALAPÍTÁS

1) Mielőtt bármibe belekezdesz, beszélj az önkormányzatoddal, hogy az elhelyezkedés és 
az ingatlan paraméterei megfelelnek-e a magánszálláshely üzemeltetéséhez.
Olyan buktatója lehet esetleg, hogy zártkerti részen nem lehet, vagy nincs csatornázva,
vagy az ivóvíz kútból jön, vagy nem elég nagy szobákat terveztél a vendégek 
elhelyezésére, stb.
Érdeklődd meg, hogy azon a településen mennyi az idegenforgalmi adó mértéke (IFA), 
van vagy lesz-e építményadó. Ezeket majd bele kell kalkulálnod az árba, ha nem akarsz
ráfázni.
Érdeklődd meg, hogy mi kell az engedélyeztetéshez (méretekkel feltüntetett alaprajz az
ingatlanról, tulajdoni lap, stb.). Ha kérik majd a statisztikai számjeledet, azt még ők 
sem tudták megmondani, hogy honnan tudom elővarázsolni, segítek, innen: 
https://www.ksh.hu/szamjel 
Még két dokumentumot el kell olvasnod ahhoz, hogy megismerd a követelményeket: az
egyik a ránk vonatkozó 239/2009 törvény 1. melléklet 7. pontja, amit megtalálsz a 
honlapunkon a 41. cikkben: http://www.feketekutya.com/msz/, a másik a szálláshely 
minősítés a magánszálláshelyekre vonatkozó kritériumrendszere: 
https://szallashelyminosites.hu/docs/magan_es_egyeb_szallashelyek_minositesi_kriteri
umai.pdf 
A katasztrófavédelem részéről nincs sok követelmény 10 fő vendégkapacitásig, ha annál
több, hívd őket és elmondják, hogy mi kell (valami tűzvédelmi terv, stb.). Ami 
mindenkire vonatkozik az az, hogy a villanyhálózatod modernül, szabványosan legyen 
kiépítve, ne barkácsszakkör Youtube videójáról legyen lekoppintva. Ha három fázisod 
van, az fázisonként ne haladja meg a 32A, mert akkor megint kell hozzá valami a KV 
részére. A 10 fős vagy kevesebb kapacitású szálláshelyeknek a poroltó jó, ha van, de 
nem kötelező. 
Az ÁNTSZ, amit már Népegészségügyi központnak hívnak (NNK) egy külön történet. Ha
kaját szolgálsz fel, érdeklődj, hogy mi kell hozzá. Ha dézsafürdőd, szaunád (ez nem 
biztos, hogy mindegyik), medencéd, jakuzzid van, közfürdőnek számít, ami igen csak 
kacifántos. Megtalálod az erről szóló dolgokat a honlapunkon a 10. cikkben (Pl. 
Dézsafürdő szűrő): http://www.feketekutya.com/msz/ 

2) Menj be a NAV-hoz, és kérj tőlük egy adószámot. El kell döntened, hogy milyen 
cégformát választasz (lehetsz adószámos magánszemély max. 3 ingatlannal, 8 
szobával, 16 vendégkapacitással, és egy adóévben ugyanannak a személynek legfeljebb
90 napra adható ki ez a típusú szálláshely), vagy egyéni vállalkozó 
(https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Valtozasok_a_szallash20200113.html). El kell 
döntened, hogy főállásban, vagy mellékállásban akarod-e csinálni. El kell döntened, 
hogy milyen adózási formában akarsz adózni (nem ismerve a te személyes 
körülményeidet, ha adószámos magánszemélyként akarod csinálni, ajánlott a tételes 
átalányadózás, ami 2021-ben 38400 Ft/szoba/év). Valamint el kell döntened, hogy ÁFA-
körös akarsz-e lenni, vagy alanyi adómentes (amikor is nem kell áfát számolnod a 
vendégek szállásdíjára, ugyanakkor nem tudod leírni ebből a költségeidet, pl. 
tisztítószereket, WC papírt, stb.). Ezek majd ugyancsak befolyásolhatják a szállásod 
árát, ne feledd.
Kérj a NAV-tól egy nemzetközi adószámot is, ugyanis ha külföldi székhelyű közvetítő 
céget is felkérsz a közvetítésre (Airbnb, Booking, stb.), csak nemzetközi adószámmal 
teheted meg.
NAV infó vonal: 1819

3) Menj az NTAK (turisztikai adatszolgáltató központ, ez is hatóság) oldalára, és regisztráld
a tervezett szállásodat. Kapsz egy regisztrációs számot. Először a tájékoztató: 
https://info.ntak.hu/regisztracio, majd a felhasználói útmutató: 
https://info.ntak.hu/docs/NTAK_Felhasznaloi_kezikonyv_Szallashely-
es_tanusitvanykezeles_v5.30.pdf, majd a regisztráció: https://ntak.hu/ 
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4) Menj vissza az önkormányzathoz az NTAK regisztrációs számmal, az adószámoddal, a 
statisztikai számjeleddel, és a többi kötelező dokumentummal, hogy kérvényezd az 
engedélyüket. Kérj tőlük csekket (ha úgy akarsz fizetni) és nyomtatványt az IFA 
bevalláshoz-befizetéshez.
Még előfordulhat, hogy az önkormányzatod jegyzője megköveteli a vendégkönyv 
vezetését (ami már nem kötelező és szembe megy a GDPR-rel, ugyanis nem tárolhatsz 
vendégadatokat a vendég távozása után), akkor kérj kitöltési útmutatót, vagy mondják 
el neked, és ahhoz is kérj nyomtatványt (van, ahol az van hozzá), vagy menj el egy 
nyomtatványboltba, és vegyél egyet.

5) Menj vissza az NTAK oldalára az önkormányzati engedélyed számával, és regisztráld a 
rendszerükbe.

6) Töltsd le az NTAK Vendégem applikációját a mobilodra a Google Play-en keresztül, mert 
ebben az applikációba van beépítve a VIZA applikáció, ami az ingyenes okmányolvasó 
magánszálláshelyek részére (nem működik asztali gépen), és amivel majd kötelezően le
kell olvasni az érkező vendégek személyi igazolványát, útlevelét, vagy jogosítványát.
A Vendégem applikációban ezen kívül majd rögzítened kell a foglalásaidat, az érkező és 
távozó vendégeket, és napi zárást kell csinálnod (ezt beállíthatod automatikusra azokra 
a napokra, amikor a szálláshelyeden nincs vendég.
A Vendégem applikáció a VIZA használata nélkül az asztali gépen is használható, ahol 
az adatbevitel és egyéb menüpontok átláthatóbbak.
https://vendegem.hu + https://vizainfo.hu/ 

7) Menj a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) oldalára, és tedd a 
böngésződ kedvencei közé, mert itt tudod majd megkeresni és kitölteni, valamint 
beküldeni a NAV elektronikus úton küldendő bevallásait (ÁFA, TFH, de az SZJA-t is 
lehet). Én személy szerint nem használtam soha, nem tudok véleményt mondani róla. A
megjelenése elég egyszerű, érthető: https://onya.nav.gov.hu/  
Lehetséges még a NAV ÁNYK javascript alapú rendszerét is letölteni az asztali gépedre, 
amivel letöltheted a nyomtatványokat, kitöltheted és beküldheted az ügyfélkapun 
keresztül, de ez szerintem nem igazán intuitív, elavult és komplikált őskövület, bár én 
ezt használom: 
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_a
peh/keretprogramok/abevjava_install.html 

8) Menj a NAV Online Számlázó oldalára, regisztrálj, és tedd a böngésződ kedvencei közé, 
mert itt tudod majd kiállítani a számláidat. E-számlát ajánlok, hogy ne kelljen 
nyomtatni, elég e-mailben elküldeni a vendégnek. Először a regisztrációs infót olvasd el 
róla : https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol 
Az Online Számlázó program, amivel számlát lehet kiállítani, a bejelentkezés után, a 
főoldalon a bal felső sarokban található az Alkalmazások pontra klikkelve (amiben 
jelenleg csak az Online Számlázó Program található): 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home 

9) Ezután ülj le egy csésze kávéval (még ha éjfél is van), és tervezd meg, szerkeszd meg 
a foglalási feltételeidet, ami úgy sem ugyanaz lesz a közvetítői oldalakon, mivel ott csak
korlátozott számú opciókat fogsz találni, ez itt a közvetlenül foglaló vendégekre fog 
vonatkozni, és valami kiindulópontot ad. Ugyanígy tervezd/szerkeszd meg a 
házirendedet (kukkolj bele máséba, például a Fekete Kutya vendégházéba, ami az 
enyém, hogy beinduljon a fantáziád). Gondolj arra is, hogy magától irtó ritkán sétál be 
valaki az utcáról, hirdetési szöveg kell, sok szép és jó minőségű, elég nagy, de nem túl 
nehéz képekkel, és hirdetési felületek: közvetítők, FB csoportok, a Blikk apróhirdetései 
között, whatever... Az igazán elegáns, és jutalékspórolós opció pedig egy saját honlap, 
bár ott meg éves domain név és tárhelydíj jelentkezik, valamint kell egy webdizájner is,
hacsak nem értesz hozzá (én voltam, keress a FB csoportban Igor Laszlo néven, ha 
kérdésed van, segítek, ha van időm). 

10)Kalkulálj árat. A fentieken kívül még bele kell számolnod a turizmusfejlesztési 
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hozzájárulást, ami a bevételed 4%-a. A honlapunkon a 7. számú cikkben van leírás 
róla.(Adók-ÁFA szűrő) : http://www.feketekutya.com/msz/ 

11)Ha úgy döntöttél, hogy használod, és a nemzetközi adószámodat is megkaptad a NAV-
tól, menj a külföldi közvetítők oldalára, és regisztráld a szálláshelyedet. Mindenképpen 
keresd meg azt a helyet, ahol a nemzetközi adószámodat kell regisztrálni (alábbiakban 
leírom, hogy miért), ugyanis némely közvetítői oldalon nem egyértelmű, valamint 
keresd meg azt a helyet is, ahova az NTAK regisztrációs számodat kell rögzíteni, 
ugyanis azt a magyar állam követeli meg.
Ne feledd, ha egy magyar vagy külföldi közvetítő megadja a jutalék százalékát, például 
12%, az legtöbbször áfa nélkül értendő, számolj hozzá még 27%-ot.
Arra is vigyázz, hogy ne azt az opciót válaszd az Airbnb-nél például, hogy te teszed a te
saját áradra az ő vendég felé is számlázható szolgáltatási díját (nem a jutalékáról 
beszélek, hanem ezen felül ad még hozzá egy keveset a vendég részére), mert akkor 
olyan dolog után is áfát és TFH-t fogsz fizetni az állam felé, ami után nem kellene. Az az
opciót válaszd, hogy te megadod a te áradat, ebből megfizeted neki a jutalékát, a többit
pedig ő rendezze a vendéggel. 

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TECHNIKA

1) Ha ÁFA-körös vagy, ha alanyi adómentes, amennyiben KÜLFÖLDI közvetítők 
szolgáltatását veszed igénybe, nem úszod meg az ÁFA bevallást és megfizetését a 
jutalék után! Ugyanis ezután a szolgáltatás után 27% számolandó, amit egy külföldi cég
nem vall be a magyar államnak, és nem fizet be, tehát nullás áfával számlázza feléd a 
szolgáltatását (jutalékát), amit neked kell bevallani és befizetni az államkasszába. Ezt 
nevezik fordított adózásnak. Az Airbnb ír irodája számlázza feléd a jutalékot, a 
Bookingnál pedig a holland iroda.
Fontos, mert sokan nem értik, keverik: a külföldi közvetítők előre beszedik a pénzt a 
vendégtől, és még rátehet egy kis százalékot (ami téged ne érdekeljen) a te áradra, de 
az ő jutalékának a százaléka csak a te áradra számolandó. Te azt az összeget 
számlázod a vendégednek, ami a te árad (vagyis megadtál a közvetítőnek), nem pedig 
a közvetítő árát, se nem a befolyt összeget, amiből a jutalék már levonódott!
Vigyázat, ne feledd! A KÜLFÖLDI hirdetők fizetős hirdetései után is fordított adózás van,
tehát nekik is meg kell adnod a nemzetközi adószámodat, nekik is áfa nélkül kell téged 
számlázniuk, és neked kell a NAV-nak bevallanod és befizetned az áfát. 
A fordított ÁFA-bevallás nyomtatványának kitöltését megtalálod a honlapunkon, a 8. és 
11. cikkben (Adók-ÁFA szűrő).

2)  A számlázásról tudni kell legalább a minimumot:
a) ha közvetlen foglalásod van (nem közvetítőn keresztül), akkor kiállítasz egy 
díjbekérőt, amit elküldesz a vendégnek, hogy az alapján fizessen neked. A fizetés után 
kiállított számlákra ne feledd megjegyezni ennek a díjbekérőnek a számát, hogy utána 
ne zavarodj össze. Számlát is kiállíthatsz egyből még a fizetés előtt, de ha törölve lesz a
foglalás, akkor sztornózhatsz, ami dupla munka.
b) ha átutalással lesz fizetve, akkor a szállásdíj összegének a te bankszámládra való 
befolyásának napjától számítva max. 8 nap után számlázni kell, de legkésőbb a vendég 
távozásának napján. Vagy, ha előleget fizet valaki, azután még van maximum 8 napod 
a számlázás befejezéséig, de ha egy közvetítő csak a vendég tartózkodása után utalja 
neked a pénzt, akkor a távozása előtt még oda kell adni a számlát. A készpénzzel fizet 
valaki, a számlát oda kell adni, amikor kézhez veszed a pénzt.
c) A teljesítés napja a pénz befolyásának a napja lesz, ha előrefizetés volt átutalással. 
Ha nem folyt még be a pénz, vagy készpénzben lesz fizetve, akkor pedig a vendég 
tartózkodásának valamelyik napja lesz a teljesítés napja, én a számla keltének a napját 
adom meg olyankor.
d) a számlázáshoz kötelező a vendég/cég neve, és lakcíme/székhelye címe, valamint az
adószáma, ha cég. Tehát ne felejtsd el úgy beállítani a közvetítőknél a foglalási 
követelményeket, hogy meg kell adniuk a címet, és az e-mail címet, ahova majd el 
tudod küldeni az e-számlát pdf formátumban.
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e) ha alanyi adómentes, vagyis áfamentes vagy, akkor az áfa kulcsnál az AAM-t 
válaszd. 
Hasznos NAV dokumentum a számlázásról:
https://www.nav.gov.hu/data/cms558992/18_A_szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapv
et__szabalyai_20210312.pdf 

3) Az IFA nem számlaköteles és nem esik áfahatály alá, mivel az nem a mi 
szolgáltatásunk, hanem egy adó, amit „szívességből” mi szedünk be a vendégtől az 
önkormányzat részére. Elég róla egy átvételi bizonylat („beszedtem ekkor és ekkor, 
ennyit és ennyit, nevem, átvételi hely, dátum, aláírás”), de hogy ne kelljen kétszer 
dolgoznod, a számla megjegyzés rovatába is leírhatod, hogy átvetted ezt az összeget a 
számla végösszegén felül. Ha a számlán nem megjegyzésként, hanem külön tételként 
akarod feltüntetni az IFA-t, akkor az ÁTK-t kell választanod áfa kulcsnak (áfa tárgyi 
hatályán kívül, vagy ilyesmi), tehát nem számol áfát a rendszer. Viszont ezzel megint 
dupla munkád lesz, mert a TFH bevalláshoz újból meg kell nézned a számláidat, mert 
nem a számla végösszege után fogod számolni ezt az adót, hanem levonod belőle az 
IFA-t (IFA után nincs TFH, mert nem bevétel).
Az IFA-ról a részleteket a honlapunkon találod a 28. cikkben (adók-ÁFA szűrő): 
http://www.feketekutya.com/msz/ 

4) GDPR – európai unió adatvédelmi szabályzata. Ez kötelező minden szálláshelynek. A FB 
csoportunkban DrSimon Vikit keresd, ő meg tudja írni neked egy kis juttatásért 
(hivatalos), vagy te is szenvedhetsz vele, ha van türelmed és affinitásod hozzá. Például 
lemásolod a Fekete Kutya vendégházét (az enyém) úgy, hogy a te adataidat és 
adatkezelésedet szerkeszted bele (nehogy kivágás/beszúrás és ennyi), de senki nem 
garantálja, hogy senki nem tud belekötni. Mivel változtak a szabályok (pl. most 2021-
ben az okmányolvasás), át kell írnom nekem is. 
Ezt és a házirendedet (legyen rajta a szálláshely neve, címe, telefonszáma, stb) ki kell 
nyomtatnod és el kell helyezned a közös helységben, vagy ha különböző vendégkörnek 
adsz ki szobákat, akkor az összes szobába tedd be őket.

5) TFH – így a végére már elfáradtam, a részleteket a honlapunkon találod a 7. cikkben: 
http://www.feketekutya.com/msz/ 
2021-ben nem kell fizetni ezt a magánszálláshelyek számára új adót és egyelőre úgy 
néz ki, hogy a covid miatti veszélyhelyzetet meghosszabbítják, aminek a végéig nem 
kell továbbra sem fizetni. Figyelned kell a további fejleményeket, például a FB 
csoportunkban.

6) ARTIJUS – ha van TV a szálláshelyen, azt be kell jelentened az Artijus Magyar Szerzői 
Jogvédő Iroda Egyesületnek, és szerzői jogdíjat kell fizetned. Itt a honlapunkon találsz 
egy összefoglalót a 27. cikkben (ARTIJUS szűrő), a szervezetnek pedig itt találod a 
honlapját ránk vonatkozólag: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/szallashelyek/ 

És ha még nem gondoltad meg magad a szálláshelyed működésének elindításában, akkor Isten
hozott, és sok sikert kívánunk. Olvasgasd ezt a honlapot, de vigyázz, mert nem adó- és egyéb 
szakértő írta, valamint nincs mindig időm arra, hogy minden szabályt frissítsek. Találkozunk a 
FB csoportunkban: https://www.facebook.com/groups/maganszallashelyek, ahol a tagokkal a 
fejünket összedugva, néha veszekedve tárgyaljuk ki, hozzuk össze a tudnivalókat. 

Letöltheted ezt a cikket itt is: http://www.feketekutya.com/msz/docs/osszefoglalo-szallasado-
jelolteknek-2021.pdf 
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