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1. számú melléklet az NGM/ 4927/     /2011. számú kormány-előterjesztéshez 
 

 
2011. évi … törvény 

 
a turizmusról 

 
Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági jelentőségét és azt, hogy az az 
elmaradott térségek gazdaságának felzárkózását segítő tényező, ösztönzi a kulturális 
örökségek megőrzését, fontosnak tartja a turisztikai értékek feltárását, megismertetését, 
hasznosítását, valamint a turizmus fenntartható fejlődés elveinek megfelelő fejlesztését. 
Fontosnak tartja a fogyasztók érdekeinek védelmét és a turizmusban való egyenlő esélyű 
részvételt biztosító vendégközpontú feltételek és szolgáltatói magatartás megteremtését, a 
turisztikai vállalkozások piacra jutását, a működő vállalkozások és egyéb szervezetek 
versenyképességének javítását a turizmusban résztvevők etikus és felelős magatartásának 
ösztönzésével egyidejűleg. Hozzájárul az Európai Unió, mint a fenntartható fejlődésben 
élenjáró és magas minőségű szolgáltatást nyújtó célterület imázsának megerősítéséhez, 
valamint globális vezető turisztikai szerepének fenntartásához. Ezért a következő törvényt 
alkotja: 
 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A törvény célja és hatálya 

1. § 
(1) Ez a törvény határozza meg a turizmus fejlesztésére és gazdasági alapjainak 

megteremtésére, valamint azok felhasználására vonatkozó feladatokat, további a 
turizmusban résztvevő személyek jogait és kötelezettségeit.  

 
(2) A turizmussal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kell ellátni. A turizmusban érdekelt állami és egyéb 
szervezetek együttműködését e törvénynek megfelelően kell folytatni. 

 
(3) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a turisztikai tevékenység 

folytatásának alapvető követelményeire, valamint ellenőrzésére.  
 

2. § 
(1) Ezt a törvényt kell alkalmazni a természetes személyek lakó-, tartózkodási-, vagy 

munkahelyének közigazgatási területén kívülre irányuló, turisztikai szabadidős vagy üzleti 
célú, a visszatérés szándékával megvalósuló (a továbbiakban együtt: turisztikai célú) szabad 
helyváltoztatására, valamint azokra a turisztikai tevékenységekre, amelyek e személyek 
szükségleteinek kielégítését szolgáltatások útján biztosítják. 
 

(2) Nem minősül turisztikai célúnak az a helyváltozatás, amely letelepedési céllal 
megvalósított, illetve kereső tevékenység folytatására vagy tanulmányok végzésére irányul, 
valamint lakó-, tartózkodási-, vagy munkahelyének közigazgatási területén belül valósul 
meg. 



   

   

 

 
2. Értelmező rendelkezések 

3.  § 
E törvény alkalmazásában 

1. agroturizmus: a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó falusi turizmus;  
2. egészségturizmus: az egészségi állapot megőrzésére, illetve annak javítására irányuló 
turizmus, amelynek egyik ága a természetes gyógytényezőkön alapuló wellness- és 
gyógyturizmus, másik fő területe az orvosi szolgáltatásokra alapozott egészségügyi 
turizmus; 
3. falusi turizmus: a községben vagy más települések falusias településrészében történő 
vendégfogadás, szállás-, étkezés- és programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató 
megismerkedik a falu jellegzetes életformájával, hagyományaival, s aktívan részt vehet 
annak életében; 
4. idegenvezetői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai 
szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek 
számára a helyszínen való részletes ismertetése, és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára 
nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben 
segítség nyújtása; 
5. ifjúsági turizmus: a gyermekek és 30 év alatti fiatalok szabadidőben, lakóhelyen kívül 
megvalósuló turisztikai, honismereti, illetve rekreációs célú tevékenységei, így különösen az 
országjárás, természetjárás, táborozás, üdülés, ideértve az oktatás keretei között 
megvalósuló tanulmányi kirándulást és az erdei iskolai programot is; 
6. kongresszusszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében 
vállalati vagy szakmai konferencián, szimpóziumon, kerekasztalon, tudományos 
tanácskozáson, találkozón, rendezvényen való részvételhez kapcsolódó turisztikai 
szolgáltatások nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, nem turisztikai 
tevékenységek összessége; 
7. közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nem üzleti céllal, rendszerint nem 
huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára 
szállás nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 
8. kulturális turizmus: olyan üzleti célú turisztikai szolgáltatás, amely iránti kereslet fő 
motivációja a tárgyi és szellemi értékek megismerése; 
9. látogató: a turista és a kiránduló, 
9.1 turista: az a természetes személy, aki turisztikai céllal a meglátogatott helyen legalább 
24 órát eltölt vagy legalább egy éjszaka eltöltése céljából szállást vesz igénybe, 
9.2 kiránduló: az a természetes személy, aki a turisztikai céllal meglátogatott helyen 24 
óránál kevesebb időt tölt el úgy, hogy szállást nem vesz igénybe; 
10. lovas szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ló 
igénybevételével nyújtott, szabadidős, terápiás vagy oktatási célú szolgáltatás; 
11. ökoturizmus: a természeti értékek, természeti területek megismerésére irányuló 
olyan utazás és látogatás, amelynek során érvényesül a környezeti felelősségvállalás és a 
látogatás káros hatásainak mérséklése és a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz 
juttatásával valósul meg az arra alkalmas területeken; 
12. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület 
vagy önálló rendeltetési egységet képező épületrész; 
13. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint 
nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás 
céljára szállás nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 



   

   

 

14. tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység 
keretében éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára 
szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos 
időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása; 
15. turisztikai desztináció: egyrészt olyan fogadó terület, ahol a turizmus realizálódik, és 
amely a látogatók számára önálló egységként, azaz meglátogatandó területként jelenik meg, 
másrészt önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolt egység (de nem feltétlenül 
földrajzi egység), amely a látogató számára – vonzerői és az azokra épített turisztikai 
szolgáltatások alapján – komplex élményt nyújt, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit 
kielégítheti; 
16. turisztikai desztináció menedzsment: szervezett együttműködésen alapuló 

tevékenységek összessége, amelyek a turisztikai desztinációra látogatókat vonzanak és 
számukra az ottani tartózkodás során minél teljesebb élményt nyújtanak; 
17. turisztikai desztináció menedzsment szervezet: önkéntes módon alulról építkező, 
adott desztináció turisztikai feladatait (különösen kutatás, tervezés, termékfejlesztés, 
információszolgáltatás, marketing, monitoring) tagjai számára komplexen ellátó a gazdasági 
társaságokról szóló törvény szerinti non-profit korlátolt felelősségű társaságként vagy 
egyesületként működő szervezet, amely feladatait a vállalkozások, önkormányzatok, 
szakmai és civil szervezetek közvetlen, vagy képviselt együttműködésében és közös 
finanszírozásával valósítja meg; 
18. turisztikai régió: a területfejlesztési törvény szerinti tervezési statisztikai régiók, 
melynek határait módosítja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó, illetőleg a turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetekben együttműködő települések; 
19. turisztikai szolgáltató: aki a 20. pontban meghatározott turisztikai tevékenység, 
valamint a 1-3., 5., 8., 11. és 25. pontokban meghatározott tevékenységek igényeit kielégítő 
szolgáltatást ellenérték fejében vagy ellenérték nélkül rendszeresen nyújt; 
20. turisztikai tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a kongresszusszervezői 
tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatás, a tartós 
szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, az utazásszervezői tevékenység, az 
utazásközvetítői tevékenység, turisztikai vendéglátó tevékenység, a turisztikai célterület 
menedzsment, a turisztikai információszolgáltatás, a turisztikai programszervezés, a 
turisztikai marketing, valamint az egészség- (ide nem értve a külön jogszabályban 
meghatározott egészségügyi szolgáltatást), a kulturális, a kongresszusi, a falusi és agro-, az 
öko-, a kerékpáros, a lovas-, a vízi-, a horgász-, és a sportturizmus, a természetjárás, az 
ifjúsági turizmus igényeit kielégítő szolgáltatás nyújtása, valamint a közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatás; 
21. turisztikai vendéglátó tevékenység: szálláshelyen nyújtott vendéglátó tevékenység, 
ideértve a reggeliztetést is, valamint a vendéglátó tevékenységgel összefüggő szórakoztató 
és egyéb szolgáltató tevékenységet is; 
22. turizmust fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység, amely létrehoz turisztikai 
szolgáltatásokat, bővíti azok kínálatát, javítja minőségét, a fogadóképességet, növeli a 
meglévő turisztikai, illetőleg az azokhoz kapcsolódó létesítmények működési színvonalát;  
23. utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében 
személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, 
idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az 
együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és 
nyújtása; 



   

   

 

24. utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási 
szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések 
kötése; 
25. vízitúrázás: a természetes élővizek sportolási, illetőleg rekreációs célú igénybe vétele. 

 
II. Fejezet 

 
A turizmussal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatok és hatáskörök 

 
1. A turizmussal kapcsolatos állami feladatok 

4. § 
(1) A turizmussal kapcsolatos állami feladatok a következők: 
a) a nemzeti turizmuspolitika kialakítása és a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiai 

dokumentum (a továbbiakban: stratégia) elkészítése, valamint a nemzeti turizmuspolitika 
stratégia alapján történő végrehajtása, 

b) a turizmus közgazdasági és jogi feltételrendszerének alakítása, annak érvényesítése 
és a végrehajtás ellenőrzése, 

c) a turizmus központi, regionális és helyi szervezetrendszerének alakítása és 
működésük összhangjának biztosítása, 

d) a turisztikai tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági feladatok ellátása, 
e) az egyes turisztikai tevékenységek feltételeinek megállapítása, a turisztikai 

vállalkozások létesítéséhez és működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
meghatározása, 

f) a turizmust fejlesztő tevékenység a stratégiában foglalt célok érvényesítésével, 
g) részvétel a turizmussal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, ideértve a 

turizmussal kapcsolatos feladatokat ellátó nemzetközi szervezetek, illetve az Európai Unió 
döntéshozatali mechanizmusaiban való részvételt is, továbbá a turizmussal kapcsolatos, a 
hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések előkészítése és megkötése, 

h) az államközi turisztikai kapcsolatok kiépítése, ápolása, a turizmus nemzetközi 
szervezeteiben való részvétel, 

i) a nemzeti turisztikai marketing tevékenység ellátása,  
j) a turizmust fejlesztő tevékenység tervezhetősége, a stratégia elkészítése, a nemzeti 

turisztikai marketing tevékenység ellátása érdekében a turisztikai statisztikai mérési 
rendszer szempontrendszerének meghatározása, 

k) az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a gazdasági kamarák, valamint a 
szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése, támogatása, valamint 

l) a turisztikai oktatás és szakképzés tartalmának fejlesztése. 
 

(2) A turizmust fejlesztő tevékenységet turisztikai szolgáltatások létrehozása, kínálatuk 
bővítése, minőségének javítása érdekében kell végezni, azzal a céllal, hogy a fogadóképesség 
növekedjen, valamint a meglévő turisztikai, illetőleg az azokhoz kapcsolódó létesítmények 
megfelelő színvonalú, a fenntartható fejlődés és a felelős magatartás elveit szem előtt tartó 
működése biztosított legyen. 
 

(3) A nemzeti marketingtevékenységet Magyarország népszerűsítése érdekében úgy kell 
végezni, hogy az ország turisztikai értékeit mind belföldön, mind külföldön minél többen 
megismerjék. E feladatokat a turisztikai külképviseleti hálózat, valamint a belföldi 
marketingszervezet látja el (a továbbiakban együtt: nemzeti marketingszervezet), mely a 
turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll. 



   

   

 

 
5. § 

A Kormány irányítja a turizmus állami feladatainak végrehajtását, meghatározza és 
összehangolja az irányítása alatt álló államigazgatási szervek turizmussal összefüggő 
tevékenységét, elősegíti az ágazatban működők versenyképességének erősödését, ezzel 
hozzájárul Magyarország turisztikai célterületként történő fejlesztéséhez. 
 

6. §  
(1) Az nemzeti turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: nemzeti 

TDM): 
a) részt vesz a stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, 
b) turisztikai kutatásokat végez a hazai turizmus egészét jellemző gazdasági, társadalmi 

folyamatokra vonatkozóan, 
c) részt vesz nemzetközi turisztikai tudástranszfer projektekben, 
d) elemzi és értékeli a turizmus eredményeit, illetve a szektort befolyásoló gazdasági 

folyamatokat, valamint előrejelzéseket készít, 
e) figyelemmel kíséri a turizmusfejlesztés eredményeit, 
f) turisztikai beruházási projektekkel kapcsolatban tanácsot ad, 
g) a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekkel közösen működteti az 

országos turisztikai információs rendszert és meghatározza annak adatstruktúráját, 
valamint biztosítja a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek részére a 
felhasználói informatikai szolgáltatásokat. 

 
(2) A nemzeti TDM feladatainak ellátása a nemzeti marketingszervezetben vagy attól 

elkülönülő szervezetben történhet, mely a turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll. 
 
(3) A nemzeti TDM az ország területén működő turisztikai desztináció menedzsment 

szervezetekkel köteles együttműködni. 
 

7. §  
(1) A nemzeti TDM bevételei: 
a) állami költségvetés turisztikai célú előirányzataiból kapott támogatás, 
b) saját tevékenységéből származó bevétel, valamint 
c) egyéb bevételek 

lehetnek. 
 

2. A turizmussal kapcsolatos területi feladatok 
8. § 

A turizmussal összefüggő területi feladatokat a turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek látják el. 

 
9. §  

(1) A helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: helyi TDM) az 
ország bármely településén a helyi önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások és 
civil szervezetek részvételével alapítható.  

 
(2) A helyi TDM több település együttes részvételével is létrehozható. Amennyiben a helyi 

TDM-ben több település is részt vesz, illetékességi területe megegyezik az érintett helyi 



   

   

 

önkormányzatok illetékességi területével. Egy települési önkormányzat egy helyi TDM 
szervezetben lehet tag. 

 
(3) A helyi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzat nem rendelkezhet szavazati 

többséggel. 
 

10. §  
(1) A helyi TDM-nek megalakulásától számított tizenöt napon belül a turizmusért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumnál kell kezdeményeznie regisztrációját, mely során 
regisztrációs számot kap.  
 

(2) A turizmusért felelős miniszter a tárca hivatalos honlapján közzéteszi a 
regisztrációhoz szükséges útmutatót és dokumentumokat, valamint a regisztrált helyi TDM-
ek listáját. 
 

11. §  
A helyi TDM: 
a) összefogja az illetékességi területének turisztikai szereplőit, 
b) szervezi a helyi turizmust, 
c) ellátja a helyi turisztikai termékfejlesztést, 
d) ellátja a turisztikai információszolgáltatást turisztikai információs iroda 

fenntartásával, 
e) gyűjti a helyi turisztikai desztináció turisztikai alapadatait és átadja az országos 

turisztikai információs rendszer részére, 
f) a helyi turisztikai desztináció turisztikai teljesítményének mérésére monitoring 

rendszert működtet, 
g) kapcsolatot tart a helyi turizmusban érdekelt szereplőkkel, valamint 
h) részt vesz a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetben. 

 
 

12. §  
A helyi TDM bevételei: 
a) tagdíjak, 
b) helyi önkormányzati hozzájárulás, 
c) a szervezet saját tevékenységéből származó bevétel, 
d) szponzori támogatás, 
e) pályázatok keretében elnyert támogatások, valamint 
f) egyéb bevételek 

lehetnek. 
 

13. §  
(1) Térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: térségi TDM) 

legalább kettő, turisztikai szempontból együtt kezelendő helyi TDM részvételével jön létre.  
 

(2) A térségi TDM-nek a területén található összes helyi TDM a tagja. 
 
(3) A térségi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzat nem rendelkezhet 

szavazati többséggel. 
 



   

   

 

(4) A főváros közigazgatási területe egy térségi TDM illetékességi területének minősül, s 
egységesen látja el a helyi és térségi TDM feladatokat. 
 

14. §  
(1) A térségi TDM-nek megalakulásától számított tizenöt napon belül a turizmusért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumnál kell kezdeményeznie regisztrációját, mely 
során regisztrációs számot kap. 
 

(2) A turizmusért felelős miniszter a tárca hivatalos honlapján közzéteszi a 
regisztrációhoz szükséges útmutatót és dokumentumokat, valamint a regisztrált térségi 
TDM-ek listáját. 

 
15. §  

A térségi TDM: 
a) szervezi a térségi turizmust, 
b) piacra viszi belföldön a térségi turisztikai kínálatot, 
c) gyűjti a térségi turisztikai desztináció turisztikai alapadatait és átadja az országos 

turisztikai információs rendszer részére, 
d) a térségi turisztikai desztináció turisztikai teljesítményének mérésére monitoring 

rendszert működtet, valamint 
e) részt vesz a régiós turisztikai desztinációs szervezetben. 

 
16. §  

A térségi TDM bevételei: 
a) a térségi TDM-ben résztvevő helyi TDM-ek tagdíjai, hozzájárulásai, 
b) megyei önkormányzati hozzájárulás, 
c) saját tevékenységéből származó bevétel, 
d) pályázatok keretében elnyert támogatások, valamint 

 
e) egyéb bevételek 

lehetnek. 
 

17. §  
(1) Regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: regionális 

TDM) a turisztikai régiókban hozható létre. 
 
(2) Regionális TDM a területén található összes térségi TDM, valamint a regionális 

turizmusban érdekelt egyéb szervezetek részvételével hozható létre. 
 

(3) A regionális TDM illetékességi területe a turisztikai régió. 
 

18. §  
(1) A regionális TDM-nek megalakulásától számított tizenöt napon belül a turizmusért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumnál kell kezdeményeznie regisztrációját, mely 
során regisztrációs számot kap. 
 

(2) A turizmusért felelős miniszter a tárca hivatalos honlapján közzéteszi a 
regisztrációhoz szükséges útmutatót és dokumentumokat, valamint a regisztrált regionális 
TDM-ek listáját. 



   

   

 

 
19. §  

A regionális TDM: 
a) szervezi a régió turizmusát, 
b) elkészíti a régió turisztikai fejlesztési stratégiáját, 
c) gyűjti a régió turisztikai alapadatait, és átadja az országos turisztikai információs 

rendszer részére, az abban foglalt struktúrának megfelelően, 
d) a desztináció turisztikai teljesítményének mérésére és a stratégia megvalósításának 

figyelemmel kísérésére monitoring rendszert működtet, valamint 
e) kapcsolatot tart a turizmusban érdekelt régiós szereplőkkel. 

 
 

20. §  
A regionális TDM bevételei: 
a) a regionális TDM-ben résztvevő térségi TDM-ek tagdíjai, hozzájárulásai, 
b) állami költségvetés turisztikai célú előirányzataiból kapott támogatás, 
c) saját tevékenységéből származó bevétel, 
d) pályázatok keretében elnyert támogatások, valamint 
e) egyéb bevételek 

lehetnek. 
 

III. Fejezet 
 

A stratégia 
 

21. §  
(1) A turizmus fejlesztésének alapját a stratégia képezi. A stratégiát és a megvalósítására 

elkészült intézkedési, akció terveket lehetőség szerint érvényesíteni kell a területfejlesztési 
és kapcsolódó szakterületekre vonatkozó tervek elkészítésénél nemzeti és regionális szinten 
egyaránt. 
 

(2) A stratégia a következőket tartalmazza: 
a) a turizmus országos helyzetének bemutatását, 
b) az elérni kívánt célokat, összhangban más gazdasági, társadalmi, kulturális, illetőleg 

környezetvédelmi területek hasonló szintű programjaival, 
c) a célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények nagyságának és 

forrásának tervezett megjelölését is, 
d) a célok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok megvalósításának 

sorrendjét és határidejét. 
 

(3) A stratégiában foglaltakra a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és 
településfejlesztés, a regionális tervezés, továbbá a nemzetgazdaság bármely ágában 
megvalósuló állami tervezés és a végrehajtás során lehetőleg figyelemmel kell lenni. 
 

(4) A stratégia végrehajtására a turisztikai régiókban regionális turizmusfejlesztési 
stratégiákat kell készíteni. 

 
22. § 



   

   

 

(1) A turizmusért felelős miniszter – kormányzati szinten – egyezteti és összehangolja a 
stratégiában foglaltak végrehajtását. 
 

(2) A turizmussal összefüggő gazdasági szabályozóeszközök (adó-, illeték stb.) 
bevezetésére és módosítására irányuló jogszabályok előterjesztésében be kell mutatni a 
tervezett változtatásoknak a turizmus helyzetére gyakorolt hatását. 

 
IV. Fejezet 

 
A turizmus fejlesztésének gazdasági alapjai 

 
23. § 

(1) A turizmus finanszírozásának európai uniós, állami és önkormányzati forrásai a 
következők: 

a) az Európai Unió pénzügyi alapjai, 
b) az állami költségvetés turisztikai célú forrása (ideértve az Európai Unió pénzügyi 

alapjaiból nyújtott támogatás hazai társfinanszírozását), 
c) a helyi turizmusfejlesztési források, valamint 
d) az állami költségvetési forrásokból rendelkezésre álló egyéb források. 

 
(2) A stratégiában és a turizmusfejlesztési koncepciókban (programokban) meghatározott 

állami finanszírozást igénylő feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközöket az 
Európai Unió támogatása és annak hazai társfinanszírozása, továbbá az állami költségvetés 
turisztikai célú hozzájárulása biztosítja.  
 

(3) A nemzeti turisztikai marketinggel és a turizmus fejlesztésével kapcsolatos állami 
feladatok megvalósítására elsősorban az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai 
nyújtanak fedezetet. 

 
24. § 

(1) A helyi önkormányzatok a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési 
támogatásban részesülnek, amelynek mértékét az éves költségvetési törvény határozza 
meg.  
 

(2) A helyi önkormányzat az illetékességi területén beszedett helyi idegenforgalmi adó 
összegét, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési 
hozzájárulást helyi turizmust támogató célra köteles felhasználni.  

 
(3) A (2) bekezdés szempontjából helyi turizmust támogató céllal megvalósuló 

tevékenység az olyan turisztikai tevékenység, amely az önkormányzat turisztikai célú 
kiadásai keretében valósul meg.  

 
(4) Az önkormányzat turisztikai célú kiadásainak a következőket kell tekinteni: 
a) turisztikai fejlesztések végzése összhangban a stratégiában foglaltakkal (így 

különösen turisztikai attrakciók, szolgáltatások megvalósítása, létrehozásának elősegítése), 
b) turisztikai fejlesztéseket és marketing tevékenységet megalapozó kutatások 

készítése, 



   

   

 

c) a település népszerűsítésével kapcsolatos marketing kiadások (turisztikai 
kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet 
bemutató film készítése, honlap előállítása és üzemeltetése), 

d) rendezvényekkel kapcsolatos költségek (így különösen kulturális, lovas, kerékpáros, 
vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve 
támogatása, konferenciák szervezése és lebonyolításának költségei, turisztikai konferencián, 
vásáron való részvétel), 

e) turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához kapcsolódó kiadások 
(a helyi TDM-hez köthető kiadások, illetve turisztikai információs iroda fenntartása, termál-, 
gyógyfürdő működésének fenntartása, világörökségi helyszínek működésével, kapcsolatos 
kiadások), valamint 

f) infrastrukturális kiadások (így különösen a történelmi városközpont és -kép 
megőrzésének fenntartása, díszvilágítás, a turisták által látogatott területek, a turisztikai 
vonzerők és szolgáltatóhelyek környezetében az utak, parkolók, zöldfelületek létesítése, 
karbantartása, a turisták igényeinek kielégítését is szolgáló alapvető infrastrukturális 
feltételek biztosítása, turisztikai információs táblák elhelyezése, kerékpárút, jelzett turista 
útvonalak építése, fenntartása, karbantartása). 

25. § 
Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi 

önkormányzat a 24. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból köteles a helyi 
TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni legalább a helyi TDM-ben való 
részvételi arányának megfelelően. 

 
26. § 

(1) A helyi önkormányzat köteles évente egy alkalommal az önkormányzat hivatalos 
lapjában, hivatalos honlapján vagy a helyben szokásos módon közzétenni a helyi 
idegenforgalmi adó összegének, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó 
költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására 
vonatkozó információkat. 

 
(2) A 25. § esetében a helyi TDM-nek a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó 

költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására 
vonatkozó információkat az internetes honlapján közzé kell tennie. 

 
 

V. Fejezet 
Turisztikai tevékenységek gyakorlásának szabályai 

 
1. Az egyes turisztikai tevékenységekre vonatkozó sajátos követelmények 

27.  § 
(1) Idegenvezetői tevékenységet az folytathat, aki az idegenvezetői tevékenységről szóló 

jogszabályban előírt idegenvezetői szakképesítéssel rendelkezik. 
 
(2) Aki idegenvezetői tevékenységet kíván folytatni, az erre irányuló szándékát a 

turisztikai hatóságnak be kell jelentenie. 
 
(3) Idegenvezetői tevékenységet folytató nem természetes személy vállalkozás esetén a 

vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végző személynek meg kell felelnie az (1) 



   

   

 

bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ebben az esetben az (1) szerinti bejelentési 
kötelezettség tagjai és alkalmazottai tekintetében a vállalkozást terheli. 

 
(4) Az idegenvezetői tevékenységet folytató személy a turisztikai hatóság a bejelentés 

alapján történő nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági bizonyítványt állít ki. 
 

28. § 
(1) Aki kongresszusszervezői tevékenységet kíván folytatni, az erre irányuló szándékát a 

turisztikai hatóságnak be kell jelentenie. 
 
(2) Kongresszusszervezői tevékenységet az a vállalkozás folytathat, amely által 

munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott 
legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó rendelkezik a 
kongresszusszervezői tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott szakképesítéssel. 

 
(3) A turisztikai hatóság a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 

hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a kongresszusszervezői tevékenységet 
folytató vállalkozás vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni 
vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem áll-e a kongresszusszervezői tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a 
turisztikai hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés 
kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a kongresszusszervezői tevékenységet folytató 
vállalkozás vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás 
esetén az egyéni vállalkozó kongresszusszervezői tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. 
 

(4) A turisztikai hatóság a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a 
bejelentési eljárásban, illetve a hatósági ellenőrzés során kezeli. 

 
29. § 

(1) Aki lovas szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, az erre irányuló szándékát a 
turisztikai hatóságnak be kell jelentenie. 

 
(2) Lovas szolgáltató tevékenységet az a vállalkozás folytathat, 
a) amelynek vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni 

vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető 
tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző 
egy éven belül a lovas szolgáltató tevékenységével összefüggésben az állategészségügyi és 
az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 
jogerős hatósági határozatban eltiltottak a lovas szolgáltató tevékenység végzésétől, és 

b) amely által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony 
alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni 
vállalkozó rendelkezik a lovas szolgáltató tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott szakképesítéssel. 
 

(3) A turisztikai hatóság a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a lovas szolgáltató tevékenységet 
folytató vállalkozás vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni 
vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem áll-e a lovas szolgáltató tevékenység folytatását 



   

   

 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a turisztikai hatóság 
adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon 
adatra irányulhat, hogy a lovas szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás vezető 
tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni 
vállalkozó a lovas szolgáltató tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt áll-e. 
 

(4) A turisztikai hatóság a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a 
bejelentési eljárásban, illetve a hatósági ellenőrzés során kezeli. 
 

30.  § 
(1) Szálláshely-szolgáltatás csak a szálláshely fekvése szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével 
rendelkező szálláshelyen folytatható. 

 
(2) Egyéb szálláshely-szolgáltatás magánszemélyként is nyújtható. 
 

31. § 
(1) A szálláshelyeket a turizmusért felelős minisztérium tulajdonában lévő nemzeti 

szálláshely tanúsító védjegy alapján kell minősíteni. 
 
(2) A minősítésben résztvevő szervezeteket a védjegy szabályzat határozza meg. 
 
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai 

szerint a tanúsító védjegy nélkül működő, vagy a fogyasztók megtévesztésre alkalmas 
módon más minősítést alkalmazó szálláshelyek esetében.  

 
(4) Az (1) és (3) bekezdés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
 

32. § 
(1) Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás csak jegyző közösségi, szabadidős 

szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. 
 

33. § 
(1) Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az 

erre irányuló szándékát a turisztikai hatóságnak bejelenteni. 
 

(2) Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a 
vállalkozás 

a) vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén 
az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a tartós szálláshasználati szolgáltatási 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén 
az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, 
vezetőállású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül a 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
megsértése miatt vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági 
határozatban eltiltottak a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől, 



   

   

 

 
(3) A turisztikai hatóság a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 

hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tartós szálláshasználati szolgáltatási 
tevékenységet folytató vállalkozás vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, 
illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű-e, és nem áll-e a 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a turisztikai hatóság adatot igényelhet a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a tartós 
szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás vezető tisztségviselője, 
vezetőállású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen 
előéletű-e, valamint, hogy a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. 

 
(4) A turisztikai hatóság a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a 

bejelentési eljárásban, illetve a hatósági ellenőrzés során kezeli. 
 

34. § 
(1) Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység a turisztikai hatóság engedélyével 

folytatható. 
 
(2) Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a 

vállalkozás 
a) által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján 

foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó 
rendelkezik az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért 
felelős személy), 

b) vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója és a tevékenységért felelős 
személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, 

c) vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója és a tevékenységért felelős 
személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás 
tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója, amelyet a 
tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői 
tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt vagy ilyen 
tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az 
utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől, 

d) az utazásközvetítő vállalkozás kivételével, rendelkezik a külön jogszabályban 
meghatározott vagyoni biztosítékkal. 

 
(3) Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás vezető 
tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve 
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, és nem áll az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a turisztikai hatóság részére - annak utazásszervezői és utazásközvetítői 



   

   

 

tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése 
alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a turisztikai hatóság az (4) bekezdésben 
meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől. 

 
(4) A turisztikai hatóság az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység 

gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, 
hogy az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás vezető 
tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve 
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű-e, és nem áll-e az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a turisztikai hatóság adatot igényelhet a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás vezető 
tisztségviselője, vezetőállású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve 
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű-e, valamint, hogy az 
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt áll-e. 

 
(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői 
tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a turisztikai hatóságnak bejelenteni. 
 

(6) A (3) és (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a turisztikai hatóság az 
engedélyezés iránti eljárásban, illetve a hatósági ellenőrzés során kezeli. 

 
35. § 

Aki turisztikai vendéglátó tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló 
szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 

 
2. Hatósági nyilvántartások 

36. § 
(1) A turisztikai hatóság 
a) az idegenvezetői tevékenységet folytatókról, 
b) a lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról, 
c) a kongresszusszervezői tevékenységet folytatókról, 
d) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról, valamint 
e) az engedéllyel rendelkező utazásszervezőkről és az utazásközvetítőkről, 

nyilvántartást vezet. 
 

(2) A jegyző nyilvántartást vezet a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, valamint a 
közösségi, szabadidős szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről. 

 
3. A turisztikai tevékenységek folytatásának ellenőrzése, jogkövetkezmények 

37. § 
(1) A turisztikai tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását 

a turisztikai hatóság, szálláshely-szolgáltatási tevékenység és közösségi szabadidős-
szálláshely szolgáltatási tevékenység esetében a jegyző, turisztikai vendéglátó tevékenység 
esetében a kereskedelmi hatóság, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a turisztikai 



   

   

 

tevékenységre vonatkozó jogszabályban kijelölt ellenőrző hatóságok (a továbbiakban 
együtt: ellenőrző hatóság) ellenőrzi és – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában – eljár ezek megsértése esetén. 
 

(2) A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – a 
turisztikai tevékenységre vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint – az ellenőrző hatóság 

a) megtiltja az engedély vagy bejelentés nélkül folytatott, előírásokba ütköző 
tevékenység végzését, 

b) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt, 
c) ha a tevékenység folytatásához szükséges, az engedély megszerzésének vagy 

bejelentésnek nem tesz eleget, az engedély megszerzéséig vagy bejelentésig a tevékenység 
folytatását felfüggeszti, 

d) szálláshely esetén elrendeli annak ideiglenes bezárását, 
e) szálláshely esetén elrendeli annak azonnali bezárását, 
f) bírságot szab ki, illetve 
g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz. 

 
(3) Az ellenőrző hatóságnak az (2) bekezdés a), valamint c)-e) pontban foglaltak 

megsértése esetén hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 
(4) A turisztikai tevékenységet folytatók képviseletét ellátó társadalmi szervezetet az 

ügyfél jogállása illeti meg az e törvény megsértése miatt indított azon közigazgatási hatósági 
eljárásban, ideértve a versenyfelügyeleti eljárást is, amely turisztikai tevékenységet végzők 
széles körét érinti, vagy a vállalkozások működésére jelentős hátrányt okoz. 

 
38. § 

(1) Az ellenőrző hatóság annak, aki turisztikai tevékenységet engedély nélkül folytat, vagy 
jogosulatlanul folytat határon átnyúló turisztikai szolgáltatásnyújtási tevékenységet, 
azonnali hatállyal – a megfelelő engedély megszerzéséig, illetve a jogosultság igazolásáig – 
megtiltja a turisztikai tevékenység folytatását és vele szemben a turisztikai tevékenységre 
vonatkozó jogszabályban meghatározott bírságot szab ki. 

 
(2) Az ellenőrző hatóság ellenőrzési eljárása során próbavásárlást végezhet. A szolgáltatás 

próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet a jogsértésért felelős 
vállalkozás visel, ha a szolgáltatás az előírt követelményeknek nem felel meg. Próbavásárlás 
esetén az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja. A próbavásárlás 
során az ellenőrző hatóság a szolgáltatóval szemben nem tanúsíthat nyílt jogsértésre felhívó 
vagy vezető megtévesztő magatartást. 

 
(3) A bírság a központi költségvetés bevétele. A bírságot az ellenőrző hatóság kincstárnál 

vezetett számlájára kell befizetni. 
 

(4) A jogerősen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi 
pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék 
adók módjára behajtandó köztartozás. 

 
 

4. A látogatók és turisztikai vállalkozások jogai és kötelezettségei 



   

   

 

39. § 
(1) A turisztikai szolgáltatást a látogatók biztonságát, egészségének védelmét, a baleset 

megelőzését biztosító módon kell nyújtani. 
 

(2) A látogató köteles védeni a természeti környezetet annak érdekében, hogy az a 
fenntartható fejlődés elveinek megfelelően a jelen és jövő nemzedékek számára 
rendelkezésre álljon. 
 

(3) A látogatót megilleti az a jog, hogy fogyatékossága esetén is elérhető legyen számára az 
adott turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatás. 

 
VI. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
40. §§ 

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
a) a közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeit, és a közösségi, szabadidős szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét 
és feltételeit, valamint a közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásának személyes 
adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási 
szabályokat, a közösségi, szabadidős szállásadók tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeit, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek 
be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 

b) a nemzeti marketingszervezet, valamint a nemzeti turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezet kijelölését, feladat- és hatáskörét, irányításának szabályait, 

c) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit, és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét és feltételeit, valamint a szálláshelyek 
nyilvántartásának személyes adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szállásadók tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeit, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek 
be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,  

d) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésének részletes eljárási 
szabályait, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeit, 
valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatók nyilvántartásának 
személyes adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
részletes eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 

e) a szálláshely nemzeti védjegy rendszerben közreműködő szervezetek kijelölését, 
valamint a szálláshely nemzeti védjegy rendszer működtetésének részletes szabályait, 

f) a turisztikai hatóság vagy hatóságok kijelölését,  
g) az engedély nélkül végzett turisztikai tevékenységek esetén az ellenőrző hatóságok 

által kiszabható bírság megállapításának, mértékének és felhasználásának részletes 
szabályait, valamint 

h) az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre jogosító engedély kiadásának 
rendjét, és feltételeit, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység végzésének 
feltételeit, valamint az utazásszervezők és az utazásközvetítők nyilvántartásának személyes 
adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási 



   

   

 

szabályokat, továbbá a jogszabályban, vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket 
rendeletben állapítsa meg. 
 

(2) Felhatalmazást kap a turizmusért felelős miniszter, hogy 
a) az idegenvezetői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, valamint az 

idegenvezetői tevékenység bejelentésének és az idegenvezetők nyilvántartásának személyes 
adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási 
szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 

b) a kongresszusszervezői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, valamint a 
kongresszusszervezői tevékenység bejelentésének és a kongresszusszervezői szolgáltatók 
nyilvántartásának személyes adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági 
határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, 

c) a lovas szolgáltató tevékenység folytatásának részletes feltételeit, valamint a lovas 
szolgáltató tevékenység bejelentésének és a lovas szolgáltatók nyilvántartásának személyes 
adatot tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási 
szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 

d) a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek feladatait és működésük részletes 
szabályait 
rendeletben állapítsa meg. 
 

(3) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter és az ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, hogy együttes rendeletben határozza meg a nem üzleti célú közösségi szabadidős 
szálláshely-szolgáltatás üzemeltetésének egészségügyi feltételeit. 

 
41.  

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 
 

42. § 
Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja. 
 

43. § 
(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 

továbbiakban: Tftv.) 14. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A megyei területfejlesztési tanács tagjai:] 
„f) a turizmusért felelős miniszter által delegált képviselő.” 
 
(2) A Tftv. 17. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A regionális fejlesztési tanács tagjai:] 
„e) a turizmusért felelős miniszter által delegált képviselő;” 
 
(3) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban Kertv.) 1. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 



   

   

 

„1. § E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén - a külön törvényben 
meghatározott egészségügyi szolgáltatás, valamint a külön törvényben meghatározott 
fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység kivételével - a kereskedelmi tevékenység, a 
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek 
forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki.” 

 
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kertv. 2. § 27. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
„27. üzlet: kereskedelmi és turisztikai tevékenység folytatása céljából létesített vagy 

használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az 
elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben 
kereskedelmi és turisztikai tevékenységet folytatnak;” 

 
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kertv. 9. § felvezető címe, valamint az (1) 

bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: 
„A kereskedelmi tevékenységek és a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységek 

folytatásának ellenőrzése, jogkövetkezmények 
9. § (1) A kereskedelmi tevékenységre és a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi 
hatóság ellenőrzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén.” 

 
(6) Hatályát veszti 
a) a Tftv. 27. § (3) bekezdése, 
b) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 89-91/A. §§-a, 
c) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi 

Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet, 
d) a Nemzeti Turisztikai Bizottság szervezetéről és működéséről szóló 15/2008. (HÉ 

51.) ÖM utasítás. 
 

(7) Hatályát veszti a Kertv. 2. § 6., 8., 16. és 22-26. pontja, 6/B-6/F §§-a, 6/G. § d)-h) 
pontja, 12. § (1) bekezdés e)-g) pontja.  

 
(8) Hatályát veszti a Kertv. 9. § (4) bekezdés a)-b) pontjában a „vagy szálláshely” 

szövegrész, valamint a 12. § (4) bekezdése. 
 
(9) E törvény 43. §-ának (2)-(8) bekezdése a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

 



   

   

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
 

A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1100/2005. (X. 7.) Korm. határozat 2. pontja szerint „a Kormány felkéri az érintett 
minisztereket, hogy a stratégia megvalósítását segítő turizmus keret-törvény koncepcióját 
bocsássák széles körű – a szakmai, az érdekképviseleti és a civil szervezetek bevonásával 
történő – egyeztetésre és szakmai konszenzus esetén terjesszék a Kormány elé”. E határozatra 
figyelemmel és a Kormányprogramot, valamint az Új Széchenyi Tervet alapul véve került 
kidolgozásra a törvényjavaslat, amelyet nemcsak jogi, de gazdasági szempontok is indokolnak. 
A turizmusra vonatkozó hatályos belföldi joganyag mind horizontálisan, mind vertikálisan 
széttagolt. Ez azt jelenti, hogy egyrészt többszintű, másrészt több jogágba tartozó. A 
kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenység fogalmi meghatározását, valamint az egyes 
turisztikai tevékenység típusok speciális előírásait jelenleg a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény tartalmazza. Az említetteken túlmenően e törvény – a felhatalmazások 
kivételével – a turizmust érintően további rendelkezéseket nem tartalmaz. 
A turizmussal kapcsolatos önkormányzati feladatokról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény rendelkezik ugyan, de csak nagyon szűkszavúan. A 63/A. § i) pontja szerint „a 
fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen: megállapítja a főváros 
idegenforgalmi koncepcióját, a feladatok ellátása érdekében létrehozza és működteti 
turisztikai szervezetét”. A 70. § (1) bekezdés c) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy „a megyei 
önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen az épített és természeti környezet 
védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a megyei 
idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, 
a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a 
térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a 
területi információs rendszer kialakításában”. Ezek fontos, de nem elegendő rendelkezések az 
önkormányzatok turizmussal kapcsolatos feladatait illetően, ha a turizmust a 
nemzetgazdasági jelentőségének megfelelően kívánjuk fejleszteni. 
A turizmus fejlesztéséhez szükséges forrásokról több jogszabály is rendelkezik. Pl. a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény lehetővé teszi a települési (községi, városi, fővárosi 
kerületi) önkormányzatok részére, hogy idegenforgalmi adót vessenek ki. A Magyar 
Köztársaság évenként elfogadott költségvetése is rendszeresen tartalmaz a turizmusra 
vonatkozó rendelkezéseket (pl. a turisztikai célelőirányzat, illetőleg az önkormányzatok által 
beszedett idegenforgalmi adóhoz nyújtott központi támogatást). 
Az egyes turisztikai tevékenységekre vonatkozó speciális követelményeket különböző szintű 
jogszabályok szabályozzák. Így pl. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre a 213/1996. 
(XII. 23.) Korm. rendelet, az utazási szerződésre a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, a 
szálláshelyek üzemeltetésére a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, az idegenvezetésre a 
33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet, a lovas szolgáltató tevékenységre a 14/2008 (XII.20.) ÖM 
rendelet, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásra a 173/2003. (X. 
28.) Korm. rendelet vonatkozik.  
 
Az egy-egy részterületet szabályozó jogszabályok viszonylag nagy száma ellenére is 
megállapítható, hogy a jelenlegi szabályozás jellege szükségessé teszi a turizmus törvény 
megalkotását, mert számos olyan igen fontos terület van, ami nem szabályozott. Így pl. 
jelenleg jogszabályban részletesen nincs meghatározva, hogy  

a) melyek a turizmussal kapcsolatos állami feladatok, 
b) hogyan alakul a területi szervezetrendszer, 
c) milyen legyen a turizmusban képződő források felhasználásának mechanizmusa, 



   

   

 

A piaci követelmények változása olyan új igényeket támaszthat, amelynek szabályozása nem 
tűrhet halasztást. Ez a gyorsabb beavatkozást lehetővé tevő alacsonyabb szintű, lényegesen 
operatívabb rendeleti úton történő szabályozás további fenntartását indokolja a törvény 
megalkotása mellett is. 



   

   

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

A preambulumhoz 
A törvényjavaslat célja elsődlegesen az, hogy meghatározza a turizmussal kapcsolatos állami 
és önkormányzati feladatokat, a turizmusban érdekelt állami és egyéb szervezetek 
együttműködésének kereteit, elősegítse a turizmus céltudatos fejlesztéséhez szükséges 
feltételek kialakítását, valamint a turizmusban működő vállalkozások versenyképességét, 
működését és fejlődését. Ezek elérése együtt teremtik meg azokat a feltételeket, amelyek 
elősegíthetik a turizmus még dinamikusabb fejlődését.  
 

Az 1. §-hoz 
A törvényjavaslat határozza meg a turizmussal összefüggő alapvető állami és önkormányzati 
feladatokat, valamint a turizmusban résztvevő személyek jogait és kötelezettségeit. A 
törvényjavaslat hatálya a turisztikai, valamint az azokhoz kapcsolódó tevékenységekre terjed 
ki.  
 

A 2-3. §-hoz 
A turizmussal összefüggő fogalomrendszer - nemzetközileg elfogadott egységes elvekre épülő 
- jogszabályi szintű kialakítása mind ez ideig még nem történt meg. Ez irányban számos 
törekvés tett kísérletet, azonban ezek nem vezettek az egységes fogalomrendszer teljes körű 
kialakításához, csupán egy-egy jelentősebb részfogalom tisztázása történt meg, amely 
alkalmas arra, hogy a hazai szabályozásba is beépüljön. Így különösen az 1989-ben a 
Turisztikai Világszervezet által elfogadott ún. Hágai Nyilatkozat tisztázott néhány olyan 
fogalmat, mint pl.  

- a turizmus, 
- a látogató, 
- a szálláshely, 
- az utazásszervezés stb. 

 
A törvényjavaslat a turizmus fogalmát oly módon határozza meg, hogy az felölelje a 
természetes személyek állandó lakó- és munkahelyen kívüli minden önkéntes, szabad – 
meghatározott ideig tartó, tehát nem migrációs jellegű – szabadidős vagy üzleti célú 
helyváltoztatását, valamint az azokhoz kapcsolódó szükségletek kielégítését és szolgáltatások 
nyújtását. A turisztikai célú helyváltoztatás nem foglalhatja magába a letelepedést, illetve a 
munkavállalást (vagyis a migrációt). A turisztikai cél olyan jelentős tudati elemeket is 
tartalmaz, mint az üdülés, pihenés, a szórakozás vagy egyéb ezekhez kapcsolódó igények és 
szükségletek kielégítése.  
 
A turizmus fejlesztése, fejlődése szempontjából kulcsszerepet töltenek be a turisztikai 
vállalkozások. Igen kényes kérdés annak a tevékenységi körnek a meghatározása, amelyet ide 
vonunk, mert a turizmus, mint ágazat interszektorális jellege miatt igen kiterjedt azon 
tevékenységek köre, amelyekkel a turizmussal valamilyen módon érintkezik. A turista ugyanis 
nemcsak szállodai és vendéglátó szolgáltatást, hanem pénzügyi szolgáltatásokat is igénybe 
vesz , tömegközlekedési eszközt vagy taxit is, autót bérel, operába vagy hangversenyre megy, 
ha megbetegszik orvoshoz fordul stb., ugyanakkor nem lenne indokolható az említetteket is a 
turisztikai vállalkozások körébe vonni. Ezért a törvényjavaslat a turisztikai szolgáltatások, 
illetve azok nyújtására irányuló tevékenységek körét szűken vonja meg és csak azokat sorolja 
ide, amelyek az általános közfelfogás és a nemzetközi gyakorlat szerint is ebbe a körbe 
tartoznak. Ezek a következők: idegenvezetés, kongresszusszervezői tevékenység, lovas 



   

   

 

szolgáltató tevékenység, a szálláshely szolgáltatás (üzleti alapú, közösségi, szabadidős, tartós 
szálláshasználat), a turisztikai desztináció (célterület) menedzsment, utazásszervezés, 
utazásközvetítés, a turisztikai vendéglátó tevékenység, a turisztikai információszolgáltatás, a 
programszervezés, a turisztikai marketing tevékenység végzése, valamint pl. az egészség-, 
kulturális-, kongresszusi-, aktív, öko-, falusi és agro- stb. turizmus igényeit kielégítő 
szolgáltatások nyújtása.  
 
Turisztikai szolgáltató az, aki a felsorolt tevékenységek valamelyikét üzletszerűen vagy 
nonprofit módon folytatja. Turisztikai szolgáltatást természetes személyek is nyújthatnak, pl. 
egyéb szálláshely –szolgáltatás. A szabályozás beemeli a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatás fogalmát is, melynek legfőbb ismérve, hogy a szolgáltatás nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül valósul meg, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási 
tevékenységet, melynek sajátossága a szálláshelyek üdülési joghoz kapcsolódó 
tulajdonviszonya. 
 
Turista az a természetes kül-, EGT-állambeli és belföldi személy, aki a lakó vagy munkahelyét 
szabad elhatározásából, nem letelepedés vagy munkavállalás céljából, szabadidős vagy üzleti 
céllal a visszatérés szándékával elhagyja és a meglátogatott helyen legalább 24 órát vagy egy 
éjszakát eltölt, illetőleg legfeljebb egy évig tartózkodik. Kiránduló: az a természetes személy, 
aki a meglátogatott helyen 24 óránál kevesebb időt tölt el, illetőleg szállást nem vesz igénybe. 
Átfogó fogalomként használja a törvény a nemzetközi terminológia szerint a látogató (utas) 
fogalmát, amelybe a turista és a kiránduló egyaránt beletartozik. 
 
Az egyes turisztikai tevékenységeket jelenleg a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény (a továbbiakban: Kertv.) szabályozza a kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek 
tárgykörben. Az egyes tevékenységi definíciók felülvizsgálatra kerültek, de döntően továbbra 
is a hatályos előírások kerültek átemelésre a törvényjavaslatba. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
törvényjavaslat ágazati törvény, tehát az általános kereskedelmi jelleggel és üzletszerűséggel 
összefüggő előírások ugyanúgy vonatkoznak ezekre a tevékenységekre is, pl. turisztikai 
vállalkozó által fenntartott üzletek szabályozása (turisztikai vendéglátó tevékenységhez 
kapcsolódó vendéglátó üzlet vagy utazási iroda). 
 
A természeti, kulturális adottságok alapján kialakuló turisztikai vonzerők és szolgáltatások 
területi összetartozása a turisztikai régió fogalmának meghatározását is szükségessé teszi. A 
területfejlesztési régiók határát módosíthatja a turizmus szempontjából is kiemelt jelentőségű 
területegységek jogszabályi elismerése, illetve a turisztikai vállalkozások, civil szervezetek és 
önkormányzatok részvételével működő turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
között kialakuló együttműködés.  
  
A szabályozás egyik célja, hogy a turizmus fejlesztéséhez megfelelő jogi feltételrendszert 
alakítson ki, ezért indokolt meghatározni azt is, hogy mi minősül turizmust fejlesztő 
tevékenységnek. Általános szakmai álláspontnak megfelelően a törvényjavaslat úgy határozza 
meg a turizmust fejlesztő tevékenységet, hogy az bővíti a turisztikai szolgáltatások kínálatát, 
javítja minőségét, a fogadóképességet, növeli a meglévő turisztikai, illetőleg az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények működési színvonalát.  
 
A turisztikai tevékenység célja, hogy egy adott területet minél több turista látogasson meg, s 
lehetőleg minél hosszabb idő eltöltése céljából. Ez az adott terület az ú.n. turisztikai 
desztináció (célterület), amely önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolt 



   

   

 

egység, és alkalmas a turista igényeinek komplex kielégítésére. Minthogy a törvény 
rendelkezik az önkéntesen létrehozott desztináció menedzsmentről, ezért a fogalmak között 
ezt is pontosan meg kellett határozni. 
 

A 4-5. §-hoz 
A turizmusról szóló törvény megalkotását indokolja az is, hogy a turizmus folyamatos, 
hatékony és kiegyensúlyozott fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy más ágazatokhoz 
hasonlóan a turizmus területén is törvényben legyenek meghatározva az állami feladatok. A 
turizmussal kapcsolatos állami feladatok törvényi meghatározása illeszkedik a jelenlegi 
joggyakorlathoz, hiszen ilyeneket más törvények is tartalmaznak (pl. a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény tételesen meghatározza az állam 
környezetvédelmi feladatait). A turizmus vonatkozásában számos olyan feladat van, amelyet 
kifejezetten az államnak kell ellátnia, s amely nem bízható kizárólag a piaci mechanizmusokra.  
 

A 6. §-hoz 
A törvényjavaslat a turizmussal kapcsolatos területi feladatokat az aluról szerveződő 
turisztikai desztináció menedzsment (a továbbiakban: TDM) szervezeti rendszerhez 
kapcsolódóan határozza meg. A rendszer kialakítása a turizmus fejlesztésének egyik stratégiai 
pillére. A TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció 
turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták 
desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők 
naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása. E szervezetek jelenleg 
elsősorban a hasonló nemzetközi példák, általánosan elfogadott szakmai irányelvek alapján 
működnek. Jogszabályi háttere az egyesületi vagy non-profit korlátolt felelősségű társaság jogi 
személyi formákhoz kapcsolódóan létezik.  
A helyi és térségi TDM szervezetek fejlesztése az Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország - 
egészségipar program önálló alprogramja. A TDM szervezetek létrehozásának, működésének 
módját a 2009. évi európai uniós ROP TDM pályázat feltételrendszere tovább részletezte. Ez 
kiterjedt a szervezetek összetételére, tevékenységére és finanszírozási jellemzőire. 
Ugyanakkor ezeket a feltételeket kizárólag a ROP pályázaton induló szervezetek esetében 
lehet érvényesíteni, a szervezeti folyamatok pedig nemcsak a pályázat keretében fejlődnek.  A 
TDM szervezeti folyamatban egyúttal tapasztalható az is, hogy az emelkedő pályázati 
keretösszegek, illetve a pályázati támogatás lehetősége miatt az egyes desztinációkban olyan 
szervezetfejlesztési folyamatokat is indítanak, amelyek TDM módszertani háttere nem 
biztosított, nem valósítanak meg valós partnerséget és komplex feladatvégzést.  
A fenti indokok alapján szükséges jogszabályi hátteret biztosítani ahhoz, hogy elsősorban az 
újonnan alakuló helyi és térségi TDM szervezetek esetében megfelelő szakmai irányelvek 
mentén valósuljon meg a szervezetfejlesztés és működés.  
 

A 7-10. §-hoz 
Az önkéntesen alapuló helyi TDM szervezetek megalakulásának feltétele a turisztikai kínálat 
és kereslet megfelelő színvonala, és a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek 
közötti együttműködési készség. A helyi TDM szervezetek illetékességi területe megegyezik a 
csatlakozott önkormányzatok illetékességi területével.  
 
A turisztikai intézményrendszeren belül a helyi szintű turisztikai feladatokat ellátó szervezeti 
szint az elmúlt években indult fejlődésnek. A szervezetek – a korábbi elsősorban turisztikai 
promóciós feladatokat ellátó – helyi információs irodáktól vagy igazgatási jellegű feladatokat 
ellátó megyei turisztikai hivataloktól a széleskörű partnerségi kapcsolaton alapuló 



   

   

 

működésben, és feladatvégzésben különböznek. Tevékenységük helyi szinten kiterjed többek 
között a turisztikai termékfejlesztése, információszolgáltatásra, képzése, minőségbiztosításra 
stb. A helyi TDM szervezetek nyilvántartását a turizmusért felelős minisztérium végzi. A 
regisztráció és annak nyilvánossága biztosítja a szervezeti struktúra területi átláthatóságát. A 
helyi TDM szervezetek finanszírozása az együttműködésben résztvevők közös 
tehervállalásával történik, amit kiegészíthetnek pályázati és egyéb támogatási források, 
valamint saját bevételek.  
 

A 11-14. §-hoz 
A térségi TDM szervezetek a TDM struktúra következő lépcsőjét alkotják. Térségi TDM 
szervezet a regisztrált helyi TDM szervezetek együttműködésével jön létre, legalább két 
regisztrált helyi TDM szervezet hozhatja létre, vagy regisztrált helyi TDM szervezettel 
együttműködő, ugyanazon térségi desztináció területén működő, egyéb helyi turisztikai 
szervezetek közösen hozhatják azt létre. A térségi desztináció területi kiterjedését minden 
esetben a komplex tájegységi kínálatra tekintettel kell meghatározni. A főváros az ország 
kiemelt jelentőségű, egységes desztinációja, ezért a helyi és térségi TDM feladatok ellátását 
egységes szervezeti rendszerben indokolt ellátni. A térségi TDM szervezet a tagok közös célok 
megvalósítását célzó együttműködésének biztosítása mellett, elsősorban az adott turisztikai 
térség belföldi piacra vitelével, marketingtevékenységével foglalkozik. A térségi TDM 
szervezetek működésének finanszírozásában a helyi szervezetek mellett a megyei 
önkormányzat – amely számára az önkormányzatokról szóló törvény határoz meg a 
turizmussal kapcsolatos feladatot - is részt vesz, amit kiegészíthet a pályázati, saját és egyéb 
bevétel. 
 

A 15-18. §-hoz 
A regionális TDM szervezet a megyehatárokon átnyúló, több térséget érintő turisztikai 
feladatok végrehajtására jön létre.  Figyelemmel arra, hogy a regionális TDM szervezet a 
regionális szintű turizmusfejlesztésben érdekelt szervezetek részvétele mellett alulról 
szerveződik, illetékességi területe a turisztikai régió, amely a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt régió határtól eltérhet a turizmus 
szempontjából is kiemelt jelentőségű területegységek jogszabályon alapuló kijelölése, illetve 
az együttműködő térségi TDM szervezetek által lefedett terület miatt. A regionális TDM 
szervezetek egyéb turizmusszervező feladataik mellett elkészítik a turisztikai régiók 
fejlesztési stratégáját és közreműködnek annak végrehajtásában, figyelemmel kísérik a 
megvalósítást. A regionális TDM szervezetek finanszírozásában a tagok által fizetett tagdíj és 
hozzájárulás mellett az állami költségvetés turisztikai célú előirányzataiból származó 
támogatás is megjelenik az általa ellátott állami feladatok arányában.   
 

A 19-20. §-hoz 
A turizmus stratégiai szemléletű fejlesztése érdekében a nemzeti TDM szervezet az a nemzeti 
turisztikai marketing feladatok mellett ellátja a helyi és térségi turisztikai desztináció 
menedzsment szervezetek működésének összehangolását és csak nemzeti szinten 
megvalósítható turizmusfejlesztést ösztönző szolgáltatások nyújtásával fokozza a nonprofit 
turisztikai intézményrendszer működésének hatékonyságát. A nemzeti TDM szervezet 
tevékenységi körébe tartozó feladatok: a turisztikai kutatások, a szektort befolyásoló 
gazdasági folyamatok értékelése, a stratégiai dokumentumok kidolgozása és a megvalósítást 
célzó kormányzati intézkedések végrehajtása, tanácsadás, nemzetközi tudástranszfer 
együttműködésekben való részvétel, turisztikai fejlesztése, turisztikai informatikai rendszer, 
működtetése, turisztikai minőségi díj rendszer működtetése, monitoring.   



   

   

 

 
A fenti feladatok egy része közfeladat, amelyeket költségvetési forrásból indokolt 
finanszírozni, más része pedig a helyi, térségi, regionális TDM szervezetek számára kedvező 
feltételekkel történő – önköltségi áron – szolgáltatás-nyújtás (pl. célzott kutatások). A 
szolgáltató jellegű tevékenységet az indokolja, hogy a nemzeti TDM szervezeten belül 
összegyűlt információk, tudás iránt nemcsak a kormányzati, hanem a helyi, térségi, regionális 
TDM szervezetekben is igény van.  
 

A 21-22. §-hoz 
A turizmus nemzetgazdasági jelentősége megkívánja a folyamatos fejlesztést. Ennek alapja a 
turizmusfejlesztési stratégia, amelyet a Kormány fogad el, végrehajtását folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni és évente értékelni kell. A stratégia bemutatja a turizmus országos 
helyzetét, az elérni kívánt célokat (összhangban más gazdasági területek hasonló szintű 
programjaival) és az azok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, ideértve a pénzügyi 
igények nagyságát és forrását is. A stratégia megvalósításét célzó intézkedési/akcióterv 
határozza meg az adott időszakban megvalósítandó feladatokat, azok sorrendjét, határidejét, 
eszközeit, költségeit. Fontos követelmény az is, hogy a stratégiában foglaltak az ország 
társadalmi-gazdasági tervének (Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja) 
meghatározása, a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és településfejlesztés, a 
regionális tervezés, továbbá a nemzetgazdaság bármely ágában megvalósuló állami tervezés 
és a végrehajtás során is érvényre jussanak. Ezért a törvény ilyen értelemben rendelkezik. 
 
Tekintettel arra, hogy a turizmus a nemzetgazdaságnak olyan különleges ágazata, amely a 
gazdaság valamennyi egyéb szektorával szoros kapcsolatban áll, a nemzeti turizmuspolitika 
végrehajtása csak a központi és regionális szervek összehangolt tevékenységével valósítható 
meg. Ezért rendelkezik a törvényjavaslat arról, hogy a turizmusért felelős miniszter – 
kormányzati szinten – egyezteti és összehangolja a turizmusfejlesztési stratégiában foglaltak 
végrehajtását. A turizmus interszektorális jellege miatt más törvényjavaslatok, illetve 
jogszabályok is jelentősen befolyásolhatják a turizmusban működő vállalkozások helyzetét, 
illetőleg az idegenforgalom alakulását. 
 

A 23. §-hoz 
A turizmus tényleges nemzetgazdasági szerepének betöltéséhez rendszeresen képződő, 
tervezhető forrásokat kell biztosítani. A turizmus részesedését a nemzeti jövedelem 
termelésén belül ugyanis csak akkor lehet tovább növelni, ha a fejlesztéséhez további 
források, ösztönző rendszerek állnak rendelkezésre és kialakulnak azok a mechanizmusok, 
amelyek e források képződését normatív alapon megfelelően biztosítják. Mindez törvényi 
szintű szabályozást igényel. 
 
A turizmus fejlesztéséhez jelenleg az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és a hazai 
társfinanszírozásból, az állami költségvetésből, származó források állnak rendelkezésre. Az 
állami költségvetés turisztikai célú hozzájárulása nyújt fedezetet a stratégia végrehajtására, a 
nemzeti turisztikai marketing és egyéb állami feladatok megvalósítására. További fontos 
garanciális szabály, hogy a közgazdasági és egyéb szabályozók bevezetésénél és 
módosításánál figyelemmel kell lenni a turizmushoz kapcsolódó tevékenységek szakmai 
sajátosságaira.  
 

A 24. §-hoz 



   

   

 

A turizmus fejlesztésére rendelkezésre álló források között jelentős szerepet játszik az 
önkormányzatok által helyi adóként beszedett idegenforgalmi adó is. Ennek részletes 
szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tartalmazza, amelyek átvételét a 
törvényjavaslat mellőzi. A hivatkozott törvény szerint a települési önkormányzat erre 
figyelemmel állapíthatja meg rendeletben az adott településre irányadó konkrét mértéket. A 
2009. évi adatok szerint összesen mintegy 507 település élt az idegenforgalmi adó 
kivetésének lehetőségével, hiszen erre nincs kötelezettségük. A település érdekeltségét az 
idegenforgalmi adó kivetésében jelenleg azzal ösztönzi a kormányzat, hogy a költségvetés 
minden beszedett 1 Ft idegenforgalmi adót 2011-ben 1,50 Ft támogatással egészít ki. A 
javaslat azt rögzíti, hogy az idegenforgalmi adó, illetve a költségvetési hozzájárulás összegét 
az önkormányzatnak turizmust támogató fejlesztésekre kell felhasználni.  
 
A helyi önkormányzatok turisztikai célú kiadásainak felsorolásával a törvény kijelöli azokat a 
tevékenységeket, amelyek végrehajtása elvárható a turizmus fejlesztése érdekében. Ide 
sorolható a turisták számára hozzáférhető, települést bemutató marketing akciók, a 
településen az eligazodást segítő tájékoztató táblarendszer, turisztikai rendezvények 
szervezése, turisztikai intézmények – beleértve a helyi TDM szervezetet - fenntartása, a 
település turizmusfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő beruházások megvalósítása, a 
városképet befolyásoló infrastruktúra működtetése, színvonalának emelése.  
 

A 25-26. §-hoz 
A törvény a helyi önkormányzatok turizmussal kapcsolatos feladatai mellett a 
finanszírozáshoz is szabályozási hátteret biztosít azáltal, hogy a helyi önkormányzat számára 
előírja, amennyiben tagsági jogviszonnyal rendelkezik TDM szervezetben, akkor az 
idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásból hozzá kell járulnia a helyi 
TDM működéséhez legalább a helyi TDM-ben való részvételi arányának megfelelően 
(tulajdonosi hányad). Annak alátámasztására, hogy a költségvetésből származó bevétel 
felhasználása turisztikai céllal történt, az önkormányzat éves jelentést készít. 
 

A 27-35. §-hoz 
Az egyes turisztikai tevékenységek a Kertv.-ben kerültek szabályozásra kereskedelmi jellegű 
turisztikai tevékenység elnevezés alatt. A törvényjavaslat átemeli a Kertv. hatályos alapvető 
előírásait megfelelő módosításokkal és kiegészítésekkel. A törvényjavaslat ágazati törvény, 
tehát az általános kereskedelmi szabályok, pl. üzletnyitás esetén, ugyanúgy alkalmazhatók. 
Az egyes turisztikai tevékenységekre vonatkozó részletes szabályokat alacsonyabb szintű 
jogszabályok (kormány- és miniszteri rendeletek) szabályozzák, ezért a részletes előírásokat 
mellőzi a törvényjavaslat. A többszintű szabályozás fenntartása továbbra is indokolt, ugyanis 
ezáltal az egyes tevékenységek gyakorlásának feltételeit rugalmasabban lehet hozzáigazítani a 
közgazdasági értelemben vett turisztikai piac változó követelményeihez. A törvényjavaslat a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összhangban az egyes 
tevékenységek vonatkozásában az alapvető követelményeket határozza meg.  
 
A turisztikai tevékenységek közül a letelepedett formában végzett utazásszervezői és 
utazásközvetítői tevékenység előzetes engedélyhez, a lovas szolgáltatatói tevékenység, 
valamint az idegenvezetői tevékenység bejelentéshez kötött tevékenység típus. A 
szálláshelyek, mint létesítmények engedélyezetése szintén hatósági feladat, de nem a 
szolgáltatás nyújtására vonatkozik az engedélyeztetés. A kongresszusszervezői tevékenység új 
turisztikai tevékenységi típusként került meghatározásra a MARESZ szakmai szövetség 
kezdeményezésére. A tevékenység előzetes engedélyeztetése nem indokolt, ugyanakkor 



   

   

 

bejelentés kerül előírásra elsősorban a fogyasztók, szolgáltatást igénybevevők megfelelő 
védelme miatt. A tevékenység végzésnek részletes feltételeit miniszteri szintű rendelet fogja 
szabályozni, erre megfelelő felhatalmazást is ad a törvényjavaslat. A törvény rögzíti a 
turisztikai vendéglátó tevékenység fogalmát is, mely a szálláshelyhez kötött, szálláshelyen 
nyújtott vendéglátó tevékenységet fedi le, ideértve a reggeliztetést is, valamint a kapcsolódó 
egyéb szolgáltatásokat (pl. zene-, műsorszolgáltatás, gasztronómiai programok). A turisztikai 
vendéglátó tevékenységre, illetve a vendéglátó üzletekre továbbra is a Kertv. vonatkozik. A 
vendéglátó termékek előállításra és forgalmazására az élelmiszerjogi szabályozás marad 
érvényben. A törvényjavaslat a tevékenység folytatásnak alapvető követelményeit rögzíti 
bejelentési eljárás bevezetésével. Az új bejelentési eljárást szükséges lesz az Európai 
Bizottságnál notifikálni a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek 
megfelelően. 
 
A turisztikai tevékenységekre vonatkozó alapvető előírások egyrészt a fogyasztók érdekeit és 
biztonságát szolgálják, pl. büntetlen előélet, köztartozás-mentesség igazolása, eltiltási 
szabályok, vagyoni kaució, másrészt a minőségi szakértelemmel folytatott szolgáltatásnyújtást 
segítik elő, pl. szakképesítés előírása. A szálláshelyek minősítésére vonatkozóan a szálláshely 
szakmai szövetségek javaslatára nemzeti tanúsító védjegyrendszer került bevezetésre 2010-
ben, önkéntes alapon. A törvényjavaslat már egyértelműen rögzíti, hogy a minősítés ennek 
megfelelően kötelező. A védjegy a turizmusért felelős minisztérium tulajdonában áll, s a 
turizmusért felelős miniszter határozza meg annak részletes eljárási rendjét, valamint a 
minősítési eljárásba bevonandó szervezetek körét. Tekintve, hogy a minősítés alapvetően a 
fogyasztók, a különböző típusú és kategóriájú szálláshely-szolgáltatást igénybevevők érdekeit 
szolgálja leginkább, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság is jogosult lesz a védjegy nem megfelelő 
használata esetén fellépni. A tartalmi minősítési szempontoknak való megfelelést ugyanakkor 
a védjegy eljárási rendjében kijelölt szakmai szervezet ellenőrzi és lép fel annak megsértése 
esetén. A nemzeti védjegy működésének részlete feltételei kormányrendeletben kerülnek 
meghatározásra. 
 
A hatósági feladatokat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, továbbá a szálláshely 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el, mint turisztikai hatóság. A 
turisztikai vendéglátó tevékenység esetében a kereskedelmi hatóság jár el a továbbiakban is. 
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény 3. § (3) bekezdése értelmében kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és 
feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, 
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati 
rendelet határozza meg. A törvényjavaslat ennek megfelelően tartalmaz felhatalmazó 
rendelkezéseket a turisztikai hatóságok számára a szolgáltatók személyes adatainak 
kezelésére vonatkozóan, elsődlegesen a büntetlen előélet, illetve a foglalkozástól való eltiltás 
ellenőrzése érdekében. 
 
 

A 36-38. §-hoz 
A hatósági tevékenység elválaszthatatlan részét képezi az ellenőrzés, amelynek egyik kiemelt 
célja a jogosulatlan tevékenységek feltárása, valamint a jogszerű működés biztosítása. Az 
ellenőrzési hatóságok a turisztikai hatóságok, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság. Az 
intézkedési jogkörök hasonlóan kerültek meghatározása, mint a hatályos Kertv-ben szereplő 
szankciók alkalmazása (pl. felszólítás, bírság, felfüggesztés, eltiltás). A törvényjavaslat 



   

   

 

konkrétan meghatározza, hogy a turisztikai tevékenység gyakorlását mikor kell 
jogosulatlannak tekinteni. Ez a körülmény akkor áll fenn, ha azt a jogszabályban előírt 
előzetes engedély vagy bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül végzik. A törvényjavaslat 
megszünteti a hatályos szabálysértési tényállásokat (jogosulatlan utazásszervezés, 
utazásközvetítés, magánszálláshely szabálytalan hasznosítása, jogosulatlan idegenvezetés, 
jogosulatlan nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatás), melyek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény elfogadásával nem kerültek eddig felülvizsgálatra, valamint megteremti az ellenőrző 
hatóságok számára a megfelelő eljárási jogosultságot. A feketén, illegálisan végzett turisztikai 
tevékenységek felszámolás érdekében a törvényjavaslat felhatalmazást ad a Kormánynak egy 
kellő elrettentő erővel bíró pénzbírság bevezetésére. 
 
 

A 39. §-hoz 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 58. §-ának (1) és (3) 
bekezdése szerint „mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, megillet a 
szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga”. A törvényjavaslat a 
tárgyából következően nem mellőzheti a turizmusban résztvevő látogatókra, illetve turisztikai 
szolgáltatókra vonatkozó jogok és kötelezettségek szabályozását. Az 1998. évi XII. törvény 
számos, az utazással kapcsolatos jogot tartalmaz. Pl. az 1. § szerint „a Magyar Köztársaság 
területének elhagyása – beleértve a külföldi letelepedés szándékával történő kiutazást is – 
alkotmányos alapjog, amely minden magyar állampolgárt és az országban jogszerűen 
tartózkodó külföldit megillet. A külföldre utazás joga törvényben meghatározottak szerint 
gyakorolható, illetve korlátozható.” „A magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. A 
hazatérés joga nem tagadható meg, nem korlátozható, illetőleg feltételhez nem köthető.” „A 
külföldre utazás joga érvényes úti okmánnyal gyakorolható. A magyar állampolgár érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát EGT-állam területére 
történő beutazáskor, valamint nemzetközi szerződés alapján, illetve ha azt EGT-államnak nem 
minősülő állam belső joga biztosítja, amely tényt, illetve annak megszűnését az adott állam 
értesítését követően a külpolitikáért felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben és honlapján 
haladéktalanul közzétesz.” 
 
Az előzőekre figyelemmel a törvényjavaslat csak azokat a speciális látogatókra, illetve 
turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyek eddig 
a normativitás körén kívül estek. A jogok minden területen – így a turizmus területén is – a 
kötelezettségekkel együtt egységet képeznek. Ezek a jogok és kötelezettségek összhangban 
vannak a Turisztikai Világszervezet által elfogadott Globális Turisztikai Etikai Kódexben 
foglalt követelményekkel. Rögzítésre került, hogy a turisztikai szolgáltatások igénybevételénél 
a látogatók védelme és biztonsága elsődleges kötelezettség. Fontos garancia, hogy a látogató 
utazása során fogyatékossága esetén is igénybe vehesse az adott turisztikai vonzerőhöz 
kapcsolódó szolgáltatásokat. A látogatók kötelesek ugyanakkor a természeti értékeket 
megóvni a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően. 
 
 

A 40-43. §-hoz 
A törvényjavaslat a kihirdetésének hónapját követő hónap első napján lép hatályba. Ez 
elegendő idő ahhoz, hogy az érintettek megfelelően felkészülhessenek a végrehajtásra.  
 



   

   

 

A törvény hatálybalépésével egyidejűleg szükséges a párhozamos szabályozás megszüntetése, 
ezért a törvényjavaslat rendelkezik a Kertv., a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendelet érintett rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint módosításáról. A 
turizmus új területi rendszerének kialakítása érdekében szükséges a regionális 
idegenforgalmi bizottságokra vonatkozó szabályozást is hatályon kívül helyezni, s egyúttal 
megfelelő felhatalmazást adni a TDM szervezetek alacsonyabb jogforrási szintű 
szabályozására. Hasonlóan itt kerül sor a Nemzeti Turisztikai Bizottság megszüntetésére is. A 
turizmusért felelős miniszter saját jogkörében dönthet ugyanis arról, hogy milyen tanácsadói 
testületet kíván működtetni, illetve felállítani, s annak összetételéről. 
 
A turizmusra vonatkozó hatályos szabályozása horizontálisan és vertikálisan széttagolt, azaz 
egyrészt többszintű, másrészt több jogágba tartozó. Ezért meghatározó része a 
törvényjavaslatnak a felhatalmazó rendelkezés rész, amely szabályozza, hogy mely szervezet 
milyen témában jogosult szabályozásra, rendelet kiadására. Ebben a kérdésben a javaslat nem 
tér el a kialakult gyakorlattól. A Kormány kap felhatalmazást arra többek között, hogy 
rendeletben határozza meg az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység részletes 
feltételeit, a szálláshelyekre vonatkozó előírásokat, a területi szabályozással összefüggésben a 
nemzeti marketingszervezet, illetve a nemzeti TDM szervezet feladat- és hatáskörét, irányítási 
szabályait, valamint jelölje ki a turisztikai hatóságokat és azok eljárási rendjét. Emellett a 
Kormány kap felhatalmazást arra, hogy a jogosulatlanul végzett turisztikai tevékenységek 
esetén az ellenőrző hatóság által alkalmazható bírság részletes szabályait megállapítsa. A 
szálláshelyek minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegy működtetésének részletes 
szabályait is a Kormány határozza majd meg, egyúttal kijelöli az abban résztvevő 
szervezeteket. A turizmusért felelős miniszter kap felhatalmazást arra többek között, hogy a 
lovas szolgáltató tevékenység, a kongresszusszervezői tevékenység, az idegenvezetés 
feltételeit meghatározza. A területi TDM szervezetek feladatainak és működésüknek részletes 
szabályait is a turizmusért felelős miniszter állapíthatja meg. 
 
A törvényjavaslat összhangban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. 
december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel, az azzal való 
megfelelést szolgálja. A kongresszusszervezői tevékenység esetében előírásra kerül 
bejelentési eljárás, melynek notifikációja lesz szükséges az Európai Bizottság felé az irányelv 
szerinti megfelelő indokolással. 
 



   

   

 

RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS 
 
A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1100/2005. (X. 7.) Korm. határozat 2. pontja szerint „a Kormány felkéri az érintett 
minisztereket, hogy a stratégia megvalósítását segítő turizmus keret-törvény koncepcióját 
bocsássák széles körű – a szakmai, az érdekképviseleti és a civil szervezetek bevonásával 
történő – egyeztetésre és szakmai konszenzus esetén terjesszék a Kormány elé”. A koncepció 
társadalmi egyeztetése során minden jelentős turisztikai szakmai szervezet véleményt 
nyilváníthatott. Általános konszenzus alakult ki abban a kérdésben, hogy szükség van a 
törvény megalkotására. A törvényjavaslat a koncepcióban foglaltakhoz igazodik. 
 
A törvény megalkotását a szakmai szervezetek (Magyar Szállodaszövetség, MUISZ, VIMOSZ, 
MISZ, MATUR stb.) már régóta sürgetik tekintettel a turizmusnak a magyar gazdaságban 
betöltött jelentős szerepére, valamint arra, hogy ez a jelentősége – eltérően más 
jogágazatoktól – a jogalkotás szintjében nem tükröződik. A turizmus ugyanis jelentős arányt 
képvisel a GDP-ben, a számottevő mértékben javítja az ország deviza-egyenlegét, jelentős 
foglalkoztatáspolitikai tényező, segíti az elmaradott területek gazdaságának felzárkózását, 
ösztönzi a kulturális örökségek megőrzését és a természeti környezet megóvását, hozzájárul a 
lakosság életminőségének javításához, a nemzetközi politikai, gazdasági kapcsolatok 
erősítéséhez, a nemzeti kulturális értékeink népszerűsítéséhez, valamint az országról alkotott 
kép előnyös formálásához. A turizmusra vonatkozó joganyag önállósítása kifejezésre juttatja a 
tevékenység és az ágazat különállását a kereskedelmi jogtól. Ez a különállás ad módot a nem 
üzleti célú turisztikai tevékenységeknek a joganyagba való beemelésére is. 
 
Jóllehet a törvényjavaslat keretjellegű, számos olyan kérdést szabályoz, ami jelenleg 
jogszabályban nincs rendezve. Így meghatározza a turizmussal kapcsolatos állami és 
önkormányzati feladatokat, a területi feladatokat és szervezetrendszer működésének 
alapelveit, a legfontosabb alapfogalmakat, szabályozza a turizmusfejlesztési stratégia 
kidolgozásával, végrehajtásával és annak ellenőrzésével kapcsolatos követelményeket, 
valamint foglalkozik a gazdasági alapjaival. 
 
A törvényjavaslat nem törekedett arra, hogy a turizmus különböző területeit alacsonyabb 
szinten szabályozó normákat egy jogszabályba vonja össze, figyelemmel arra, hogy ezek 
között számos olyan található, amely a gazdasági élet gyors változásának függvényében 
gyakoribb állami beavatkozást igényel, s ez a rugalmasság alacsonyabb jogszabályi szinten 
jobban érvényesíthető. Ezért a törvényjavaslatba az időtálló rendelkezések kerültek 
beépítésre. 
 
A törvény megalkotását a szakmai közvélemény régóta igényli, ennek ellenére az nem 
tekinthető presztízs törvénynek, mert a turizmus eddig nem vagy csak érintőlegesen 
szabályozott területeit kodifikálja. A rendelkezései nem deklaratívak, hanem normatívak, azaz 
számon kérhető jogokat, kötelezettségeket, feladatokat, szankciókat tartalmaznak, vagyis a 
törvényjavaslat konkrét követelményeket előíró jogszabálytervezet. A törvényjavaslatban 
foglaltak alkalmasak a szakmai igények kielégítésére, és jelentősen elősegíthetik a turizmus, a 
turisztikai szolgáltatások kínálatának és színvonalának fejlődését. 
 
 
A turizmus törvény biztosítani fogja a különböző tevékenységi típusokra vonatkozó közös 
előírások egységes összefoglalását és rögzítését, pl. engedélyeztetési eljárások, illegálisan 



   

   

 

végzett tevékenységek elleni szankciók, hatósági jogkörök. A törvényi jogforrás ezen kívül 
megoldhatja azt a problémát is, hogy több a turizmushoz szorosan kapcsolódó előírás más 
törvényben található. Mindez tovább erősítheti majd a turisztikai vállalkozók, szolgáltatók és 
fogyasztók (utasok) jogbiztonságát, és jelentős egyszerűsítését is jelent.  
 
 
 


