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Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatom a 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet változásáról.
2021. január 1-től alkalmazni kell a digitális okmányolvasót!
A hivatkozott rendelet 14/C. § (1) bekezdése alapján: a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftver
alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatás körébe tartozó adatok titkosított továbbítását a tárhely részére.
(2) A szálláshelykezelő szoftver az (1) bekezdésben rögzített adattovábbítást az okmányolvasón keresztül
teljesíti.
A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver
okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő
szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján
rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.
További fontos rendelkezés a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos
adatszolgáltatás
A hivatkozott rendelet 9/H. § (1) bekezdése alapján: a szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak,
biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának
ellenőrzése céljából – a bejelentkezéskor a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt
tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti
a) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét
és idejét, nemét, állampolgárságát valamint anyja születési családi és utónevét,
b) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve
útiokmányának azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási
engedély számát, a beutazás időpontját és helyét, valamint
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges
befejező időpontját.
Ezen rendelkezés alapján külön vendégkönyv vezetésére nincs szükség!

Kérem, hogy a megváltozott rendelkezések szerint szíveskedjenek a szálláshely kiadása és
adminisztrációja során eljárni!
Zalaszántó, 2021. február 3.
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