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Címzett:  Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány 

Tárgy: A Kormány által a pandémia második hullámára tekintettel bevezetett gazda-

ságvédelmi intézkedések keretein belül a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló 

foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről 

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a 

továbbiakban „Koronavírus-járvány”) második hulláma tekintetében a 484/2020. (XI. 10.) 

Kormányrendelettel (a továbbiakban: „Kormányrendelet I.”) további védelmi intézkedéseket 

vezetett be; 

Tekintettel arra, hogy a bevezetett védelmi intézkedésekkel egyidejűleg Magyarország Kor-

mánya állást foglalt a Koronavírus-járvány okozta nemzetgazdasági hatások egyidejű keze-

lése és a munkahelyek megőrzése mellett, és ezáltal a 485/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet-

tel (a továbbiakban „Kormányrendelet II.” vagy „KR II.”) gazdaságvédelmi intézkedéseket 

vezetett be. A Kormányrendelet II. adókedvezmények, bértámogatások nyújtásával és bevé-

telkiesés-kompenzációval kísérli meg enyhíteni a Koronavírus-járvány hatásait, különös te-

kintettel a Kormányrendelet I.-el bevezetett szigorú védelmi intézkedések üzletmentre gyako-

rolt hatásaira is. Az 523/2020. (XI.25.) Kormányrendelettel (a továbbiakban „Kormányrende-

let III.” vagy „KR III.”) Magyarország Kormánya kidolgozta a KR II.-ben már nevesített, a 

szálláshely-szolgáltatással összefüggő támogatási rendelkezések részletszabályait. 

Ügyvédi irodánk a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványtól megkeresést kapott a Kor-

mányrendelet III.-ban foglalt intézkedések ismertetésére vonatkozóan. Ennek megfelelően 

Irodánk az alábbi memorandumot készítette a nyilvánosan elérhető dokumentumok és in-

formációk alapján:  

A. Vezetői összefoglaló 

A KR II. 7. § (4) bekezdése rögzítette, hogy a támogatás igénybevételének részletes szabá-

lyait külön kormányrendelet határozza majd meg, ezért született meg a jelen memorandum 

keretein belül ismertetett Kormányrendelet III., mely a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló 

foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szól. Ennek fényében kiemeljük, 

hogy az általunk ismertetett szabályok kizárólag a szálláshely-szolgáltatóknak a bevételki-

esésük folytán keletkezett veszteségük részleges megtérítésére irányadó rendelkezéseket 

tartalmazzák, az egyéb támogató intézkedések (mint például az adókedvezmény, bértámo-

gatás stb.) részletes ismertetése korábbi, 2020. november 16-án született memorandumunk-

ban már szerepel. 

 

A Kormányrendelet II. 2. alcímében meghatározott gazdaságvédelmi intézkedés igénybevé-

telére azon gazdasági szereplők jogosultak, amely tényleges főtevékenységeként:  

a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510); 

b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520); 

c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530); vagy 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222621.391198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222621.391198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222622.391200
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222622.391200
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222950.392010
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/rendeletertelmezes-a-gazdasagvedelmi-intezkedesekhez-1172490
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/rendeletertelmezes-a-gazdasagvedelmi-intezkedesekhez-1172490
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d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végeznek. 

A főtevékenység meghatározásának tekintetében akkor tekinthető egy gazdasági szereplő 

főtevékenységének egyik fent felsorolt tevékenység, ha a KR. II. hatálybelépését megelőző 6 

hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételeinek 30%-a az adott tevékenységből 

származik.  

A KR II. 7.§-ában foglalt kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a szálláshely, amelyre 

tekintettel igénybe kívánják venni a kedvezményt, a turisztikai térségek fejlesztésének állami 

feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Kormányrendelet szerinti 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (a továbbiakban: „NTAK”) regisztrált szál-

láshely legyen.  

A Kormányrendelet II.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén az állam megtéríti a szállás-

hely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után 

számított nettó bevétel 80%-át (a továbbiakban: „Támogatás”).  

A Támogatás feltétele, hogy  

a) A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott 

munkavállalók munkaviszonyát a KR II. rendelkezéseivel érintett időszakra, azaz 

2020 novemberére fenntartja;  

b) A szálláshely szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a mun-

kavállalók részére kifizeti; 

c) A megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, 

amelyek a KR II. hatálybalépésétől (2020. november 11.) számított 30 napon belüli 

időszakra vonatkoznak, tehát legkésőbb 2020. december 10.1 napjáig regisztrált fog-

lalásra eső bevétel összege vehető figyelembe. 

Fontos kritérium továbbá, hogy a Támogatás vonatkozásában kizárólag a 2020. november 8. 

napján az NTAK rendszerében rögzített foglalások vehetők figyelembe, tehát kizárólag az 

NTAK rendszerében rögzített foglalások után jogosult a szálláshely-szolgáltató Támogatás-

ra.  

Amennyiben tehát egy adott foglalás realizálódott ugyan a szálláshely-szolgáltató oldalán, 

azonban az az NTAK rendszerbe nem került rögzítésre, úgy az alapján Támogatás nem igé-

nyelhető, illetve a nem rögzített tétel a Támogatásra történő jogosultság, valamint a Támoga-

tás összegének meghatározásakor figyelembe nem vehető. 

A fenti szabályok tekintetében nem egyértelmű, hogy a munkaviszony fenntartási kötelezett-

ség akkor is megvalósul-e, ha a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát a törvényi fel-

mondási idő betartásával, 2020 novemberében közölt felmondással 2020 decemberével 

vagy későbbi időponttal szünteti meg. Továbbá, a jelen Támogatás tekintetében – ellentét-

ben például az adófizetési kedvezményekkel - a Kormányrendelt II. nem tartalmazza azt, 

hogy a munkaadó a foglalkoztatott munkavállalókat egyébként elbocsátotta volna. Álláspon-

tunk szerint a jogalkotói szándék pontosítása a jövőben mindenképpen szükséges.  

Az alábbiakban a Kormányrendelet III.-al bevezetett gazdaságvédelmi intézkedés, nevezete-

sen a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges meg-

térítésének szabályairól és azok értelmezéséről nyújtunk részletes tájékoztatást. 

  

                                                             
1 Az NTAK hivatalos felületén elérhető információk alapán.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199214.386460
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199214.386460
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216182.387909
https://info.ntak.hu/tamogatas
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B. Kormányrendelet III. 

I. Támogatási igény 

I.1. A támogatási igény elbírálása 

A Kormányrendelet II. 7. §-a szerinti, megtérítési támogatási igény (a továbbiakban: „Támo-

gatási igény”) elbírálására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működőd Részvény-

társaság (a továbbiakban: „MTÜ”) jogosult a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: „Támogató”) bevonásával.  

A Támogatási igény elbírálására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a to-

vábbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit a Kor-

mányrendelet III.-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A Kormányrendelet III. rögzíti, hogy nem alkalmazandó az Áht. 50/A. §-a, tehát a Támogatás 

nyújtásának nem feltétele az igényló részéről biztosíték nyújtása. Nem alkalmazandó továb-

bá a Támogatás vonatkozásában az Ávr. 69–74. §-a, a 81. §-a és a 101–102/B. §-a. Az Ávr. 

idézett szakaszai mellőzésének indoka egyértelműen az a jogalkotói szándék, hogy a Támo-

gatást igénylők részéről megkönnyítse a Támogatás megpályázásának, illetőleg a Támoga-

tótól az igénylő részére a Támogatásnak történő odaítélésének feltételeit. Gyakorlati példát 

említve a Támogatás igénylésekor semmiféle nyilatkozat, dokumentum csatolása az igénylő 

részéről nem szükséges, pályázatát elektronikus úton, mellékletek nélkül nyújthatja be. A 

Támogatás igénylésének részletes szabályait a későbbiekben ismertetjük, itt csupán az Ávr. 

bizonyos rendelkezéseinek mellőzése okán érintettük a kérdést. 

A Támogatás egyösszegben, vissza nem térítendő költségvetési támogatásként nyújtható, a 

Támogatást a szálláshely-szolgáltató részére támogatási előlegként kell kifizetni. A folyósí-

tásra haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig sor kerül. 

Kiemelendő, hogy a szálláshely-szolgáltatót kizárólag a Támogatás folyósítását követően, 

utólag terheli beszámolási kötelezettség a Támogatás felhasználásáról. A szálláshely-

szolgáltató a beszámolási kötelezettségének legkésőbb 2021. február 28. napjáig köteles 

eleget tenni a Kormányrendelet III. 1. mellékletének megfelelő adattartalommal. A Kormány-

rendelet III. 3. § (2) bekezdése a beszámolási kötelezettség vonatkozásában a „támogatás-

sal érintett évet követő február 28-ig” szövegezést tartalmazza, azonban a Kormányrendelet 

III. értelmében a Támogatást legkésőbb 2020. december 31. napjáig folyósítani kell, így érte-

lemszerűen a szálláshely-szolgáltató beszámolási kötelezettségének határideje 2021. febru-

ár 28.  

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az NTAK információs oldala azt a tájékoztatást nyújtja, hogy a 

szálláshely-szolgáltató elszámolási kötelezettségét elektronikus úton, az NTAK felületén, az 

erre kialakított űrlapon teljesítheti.  

A szálláshely-szolgáltató beszámolási kötelezettségével kapcsolatban megállapítható, 

hogy annak a szálláshely-szolgáltató elektronikusan, az NTAK felületén, az erre a célra 

hitelesített űrlapon, a Kormányrendelet III. 1. melléklet szerinti adattartalommal köteles 

eleget tenni. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a beszámoló elektroni-

kus, űrlapon történő benyújtásának pontos feltételei kidolgozás alatt állnak. Az 1. mel-

léklet a Kormányrendelet III. mellékleteként érhető el, melyet alább a Kormányrendelet III. 

szerinti tartalommal ismertetünk: 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.386442
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143097.209074
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143097.209074
https://info.ntak.hu/tamogatas
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„1. melléklet az 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez 
 
A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérí-
téséről szóló 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatás felhasználásá-
ról szóló beszámoló adattartalma 
 
1. Adatok 
A szálláshely-szolgáltató adatai: 
Név 
Cím 
Képviselő neve 
Adószám 
Szálláshely adatai: 
Név 
Cím 
Támogatási igény egyedi azonosító száma 
NTAK regisztrációs szám 
 
2. Pénzügyi beszámoló 
A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege: 
 
3. Szakmai beszámoló (rövid összefoglaló) 
A költségvetési támogatás felhasználásához az alábbiakról nyilatkozom: 
a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott ... fő 
munkavállaló munkaviszonyát 2020. november 30-ig fenntartotta, 
b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bére a munkaválla-
lók részére kifizetésre került, 
c) a megtérítendő összeg számításának alapját 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § sze-
rinti foglalások képezték. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfele l-
nek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Támogató a támogatás felhasználását ellenőrizheti. 
 
Kelt: ....................................................................”2 
 

I.2. A Támogatási igény benyújtása 

A Támogatási igény benyújtására – mint ahogyan azt már a jelen összefoglaló A részében 

feltüntettük – azok a gazdasági szereplők jogosultak, melyek tényleges főtevékenységként 

szálláshely-szolgáltatással foglalkoznak (ld.: 1. oldal utolsó bekezdése). 

A Támogatási igény kizárólag elektronikusan, az NTAK-on keresztül nyújtható be, az ezzel 

kapcsolatos tudnivalók az NTAK információs felületén érhetők el. A Támogatási igény kizáró-

lag az NTAK által közzétett űrlapon nyújtható be, mely űrlap ügyfélkapus belépést követően 

a „VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS” menüpontban érhető el 2020. november 26. napjától 

2020. december 25. éjfélig. Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet III. egyértelműen fo-

galmaz abban a kérdésben, hogy a Támogatási igény kizárólag az NTAK-n keresztül adható 

be, megállapítható, hogy a Támogatás tekintetében a 2020. december 25. éjfél jogvesztő 

határidő, tehát ezt követően a szálláshely-szolgáltatónak Támogatási igény benyújtá-

sára lehetősége nincsen. 

                                                             
2 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222950.392010 

https://info.ntak.hu/tamogatas/#altalanos-informaciok
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222950.392010


PROVARIS – A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK BIZTOSÍTOTT KOMPENZÁCIÓRÓL 
 

5 
 

Támogatási igény benyújtására kizárólag az adott, támogatási igényt benyújtani szándékozó 

szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adó-

számos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (vagy annak törvé-

nyes képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba. 

A KR III. 4. § (4) bekezdésének megfelelően a szálláshely-szolgáltató a Támogatási igénnyel 

kapcsolatban nyilatkozik: 

a) az Áht. 48/B. §-ának, valamint az 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfele-

lésről; 

b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, el-

lene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányu-

ló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

c) a szálláshelyen 2020. november 8-án meglévő foglalkoztatott munkavállalók létszá-

máról; 

d) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti feltételek te l-

jesüléséről; 

e) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti időszakban 

várható árbevétele az előrejelzései, várakozásai alapján legalább 30%-kal kisebb 

lesz a 2019 ugyanezen időszakában elért árbevételéhez képest, és arról, hogy az 

előrejelzései, várakozásai alapján a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti összeg meghaladja a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § 

(2) bekezdése szerinti térítés összegét, azaz a szálláshely-szolgáltató fedezetlen ál-

landó költségekhez nyújtott támogatás jogcímen veszi igénybe a térítést; 

f) a túltámogatás visszafizetésének vállalásáról a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. 

§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel; 

g) arról, hogy a támogatási igényben, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokban 

foglaltak és az NTAK-ban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek 

és hitelesek. 

 

Az a) pont esetében a szálláshely-szolgáltató gyakorlatilag az összeférhetetlenségi szabá-

lyokról nyilatkozik.  

 

Ennek vonatkozásában rögzítendő, hogy nem igényelhet Támogatást, aki a támogatási dön-

tést meghozta, vagy a támogatási döntés előkészítésében részt vett. Továbbá az sem, aki a 

támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, he-

lyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszter-

elnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési 

ügynökség vezető tisztségviselője, valamint a fenti személyekkel közös háztartásban élő 

hozzátartozó.  

Nem lehet támogatott olyan gazdasági társaság - nyilvánosan működő részvénytársaság 

kivételével -, mely a fenti személyek tulajdonában áll. 

Szintén nem lehet támogatott az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 

50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sport-

egyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő 

alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott,  

Az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszerve-

zet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a 

fentiekben részletezett személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szer-

vezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszerve-

zet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 
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A b) pont szerinti nyilatkozat a jogi személyiséggel rendelkező igénylőkre vonatkozik, ebben 

a körben a Kormányrendelet III. felsorolása egyértelmű, az egyéb, „a megszüntetésére irá-

nyuló, jogszabályban meghatározott eljárásra” lehet példa a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) szerinti 

kényszertörlési eljárás, melyet a Ctv. VIII/A. fejezete szabályoz. 

 

A c) pont szerinti nyilatkozat a 2020. november 8. napján a szálláshelyen foglalkoztatott 

munkavállalói létszámra vonatkozik. 

 

A d) pont értelmében a szálláshely-szolgáltató arról nyilatkozik, hogy 2019. december 31. 

napjáig nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült-e. 

 

Az e) pont alapján a szálláshely-szolgáltató nyilatkozik, hogy a 2020. november 11. és 2020. 

december 10. közötti időszakban a várható árbevétele az előrejelzései alapján várhatóan 

30%-kal alacsonyabb lesz, mint amit 2019 ugyanezen szakaszában elért, valamint arról, 

hogy fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás jogcímen veszi igénybe a térítést. 

 

Az f) pont értelmében a szálláshely-szolgáltató nyilatkozik, hogy amennyiben az általa 

igénybe vett támogatás támogatható időszakát tartalmazó pénzügyi évre (jelen esetben a 

2020-as üzleti év) vonatkozó - könyvvizsgálati kötelezettség esetén a könyvvizsgáló által 

ellenőrzött - éves beszámolója alapján meghaladta a támogatás meghatározott felső határát, 

úgy a szálláshely-szolgáltató a túltámogatást köteles visszafizetni. Ebben a körben fontos 

megjegyezni, hogy ebben az esetben sem a teljes támogatási összeg, csupán a túltámoga-

tás – tehát a ténylegesen igénybe vett támogatás és a támogatás meghatározott felső határa 

közötti különbözet – fizetendő vissza. 

 

A g) pont szerinti nyilatkozat részletezésére nem kívánunk kitérni, tekintettel arra, hogy az a 

szálláshely-szolgáltató által a Támogatási igény benyújtásakor megtett nyilatkozatok való-

ságtartalmára vonatkozik. 

 

A Kormányrendelet III. tartalmaz egy további – opcionális – nyilatkozattételi kötelezettséget. 

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a Támogatást a Kormányrendelet II-ben rögzített át-

meneti támogatásként veszi igénybe, szükséges nyilatkoznia arról, hogy a Kormányrendelet 

II. és a Kormányrendelet III. alapján részére és a kapcsolt vállalkozásai számára korábban 

odaítélt egyéb átmeneti támogatásokkal együtt megítélt támogatások együttes összege a 

800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget nem haladja meg. 

 

A Támogatási igénnyel kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában – különös tekintettel arra, 

hogy a Kormányrendelet III. szövegezése a „mellékleteként nyilatkozik” kifejezést használja, 

illetve az NTAK „Gyakori kérdések” menüpontban ez a szálláshely-szolgáltatók részéről kér-

désként felmerült – az alábbiakat ki kívánjuk emelni: 

A szálláshely-szolgáltató kizárólag az elektronikusan benyújtott támogatási űrlapon 

nyilatkozik a fentiekről, ténylegesen sem elektronikusan, sem postai úton melléklet 

csatolása a szálláshely-szolgáltató részéről Támogatási igényéhez nem szükséges, 

sőt, nem is lehetséges. 

 

II. A Támogatás 

 

A Kormányrendelet III. 4. § (6) bekezdése szerint a Támogató a szálláshely-szolgáltató által 

benyújtott támogatási igényhez kapcsolódó nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolat-

ban ellenőrzést végezhet a támogatói okirat kibocsátását követő tíz évig. A támogatási igény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101684.252000
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101684.252000
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és a nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a szálláshely-

szolgáltató felelős. 

 

A támogatási igény sikeres benyújtását követően a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton 

értesítést kap, amely tartalmazza a támogatási igény egyedi azonosító számát. 

 

A támogatási igény benyújtását követően legfeljebb 15 napon belül a támogatási döntésről a 

szálláshely-szolgáltató elektronikus úton kap tájékoztatást. A Támogató a támogatási dön-

tésről szóló tájékoztatást a támogatási igény elfogadása esetén a későbbiekben részletesen 

bemutatott támogatói okirat, elutasítás esetén az erről szóló elektronikus úton történő értesí-

téssel adja meg. 

 

A tájékoztatást – az ellenkező bizonyításáig – közöltnek kell tekinteni az elektronikus meg-

küldés napját követő 7. napon. 

 

A szálláshely-szolgáltató a meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérí-

tésének jogcímén kizárólag a 2020. november 11. és 2020. december 10. közötti időszak 

szerinti, az NTAK-ban rögzítésre került adatok alapján számított nettó bevétel 80%-ára jogo-

sult. A Támogatás összegét az NTAK-ba beküldött foglalások értékéből az NTAK rendszere 

– a Kormányrendelet III. rendelkezéseinek megfelelően – automatikusan kalkulálja. 

 

A támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik. 

 

A támogatói okiratban meghatározásra kerülnek a Kormányrendelet III.-ban foglalt kötele-

zettségek megtartását biztosító feltételek így különösen: 

 

a) a támogatás célja; 

b) a támogatás összege; 

c) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módja és határideje; 

d) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményei, visszafizetésének rend-

je; 

e) a támogatással kapcsolatos iratok teljes körű megőrzésének határideje; 

f) a támogatói okirattól történő elállás esetkörei. 

 

Mint ahogyan azt már a fentiekben jeleztük, a Támogatás folyósítására a támogatói okirat 

kibocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 31-ig sor kerül. 

 

A Támogató a támogatói okiratban meghatározott esetek mellett , az alábbi esetekben jogo-

sult a támogatás visszavonásáról rendelkezni: 

 

a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a szálláshely-szolgáltató a támogatási dön-

tést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy nyilatkozatot tett 

a támogatási igény benyújtásakor; 

b) ha a szálláshely-szolgáltató neki felróható okból megszegi a KR. III.-ban vagy a tá-

mogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzés-

tűrési kötelezettségének. 

 

A Támogatás visszavonásának lehetséges esetköreit illetően az a) pont értelmében a Tá-

mogatási igénynél már tárgyalt, valós adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettség re-

leváns, míg a b) pont vonatkozásában a fentiekben már szintén ismertetett, Támogató jogkö-

rébe utalt ellenőrzési jogosultság jöhet szóba, nevezetesen, hogy a Támogató a szálláshely-
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szolgáltató által benyújtott támogatási igényhez kapcsolódó nyilatkozatokban foglalt tarta-

lommal kapcsolatban ellenőrzést végezhet a támogatói okirat kibocsátását követő tíz évig. 

 

*** 
 

A fenti memorandum nem minősül konkrét jogi tanácsnak, arra hivatkozni esetleges 
jogvitában, illetve bármely jogügylet vagy hatósági, peres, nemperes eljárások során 
nem lehet. A jelen memorandumban szereplő egyes példákat a megrendelő kérésére 
mutattuk be, azok nem konkrét eseteket takarnak, pusztán példálózó jelleggel kerültek 
bemutatásra.  
 
A fenti memorandum tájékoztató és figyelemfelhívó céllal született, a konkrét egyedi 
esetekben az esetek részletes ismerete feltétlenül szükséges azok megválaszolásá-
hoz. 
 
Amennyiben további kérdése van a fentiekkel kapcsolatban vagy azokkal összefüg-
gésben, abban az esetben kérjük, keresse bizalommal az Irodánkat az alábbi elérhető-
ségek valamelyikén: 
 
Telefon: +36 70 605 1000 
E-mail: info@provaris.hu; bagdi.aron@provaris.hu  
Web: www.provaris.hu  
 

 

mailto:info@provaris.hu
mailto:bagdi.aron@provaris.hu
http://www.provaris.hu/

