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Konfiguráció 

Ahhoz, hogy az NTAK interfész aktiválásra kerüljön, első lépésnek kötelező a szálláshelynek egy 
regisztrációt végrehajtania az NTAK portál felületén, erről további információ található a 
https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/ című weboldal „NTAK portál – Szálláshely-szolgáltató 
regisztráció” dokumentumban. 
 

NTAK interfész beállítása Maistro alkalmazásban 

Miután a szálláshely regisztrációja sikeres volt az NTAK Portál generál egy egyedi szálláshely 
regisztrációs számot, amelyre szükség lesz a beállítás során. 

 

Regisztrációs adatok 

Az NTAK beállításokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók a Beállítások → Általános → 
NTAK interfész beállítások menüpont alatt találják. 

 

Itt az első lépésben kötelező megadni a regisztrációs adatokat, lehetőleg ugyanazokkal az adatokkal 
kitöltve, mint amelyek az NTAK portálon is megadásra kerültek. 

 

Amennyiben az adatok kitöltésre kerültek, a Mentés gomb megnyomásával lehetséges az adatokat 
véglegesíteni. 

  

https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/
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Tanúsítvány kezelés 

A regisztrációs adatok sikeres megadása után, a „Tanúsítvány kezelés” fülre átkattintva láthatóvá válik 
a felület ahol lehetőség van legenerálni a megfelelő tanúsítványokat. 

 

Tanúsítványok generálása 
Az „Aláíró tanúsítvány generálása” gombra kattintva és a felugró ablakot elfogadva megkezdődik a 
tanúsítvány generálása, ez a művelet akár hosszabb ideig is eltarthat. Amennyiben az aláírás generálás 
sikeresen lezajlott, egy hosszú karakterlánc jelenik meg a szövegmezőben és az „Aláírás tanúsítvány 
letöltése” gomb aktívvá válik, erre a gombra kattintva a generált CSR kiterjesztésű Aláíró tanúsítvány 
fájl kerüljön lementésre a számítógépre. 

Az előző művelet alapján az „Authentikációs tanúsítvány”-t is le kell generálni és le kell menteni a 
számítógépre. 

A két generált tanúsítványt az NTAK portálra kell feltölteni, erről az NTAK információs oldalon 
(https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/), NTAK Portál – Szálláshely- és tanúsítványkezelés 
dokumentumban az „1.4.2.Tanúsítvány kérelmek beküldése” pont alatt lehet további információt 
találni. 

 

Amennyiben a két tanúsítvány feltöltése sikeres volt, az NTAK rendszer két új tanúsítványt generál, 
melyek letölthetőek az NTAK portálról, ennek folyamatáról és státuszairól további információt az NTAK 
Portál – Szálláshely- és tanúsítványkezelés dokumentumban az „1.5.Tanúsítványok letöltése és a 
státuszok ellenőrzése” pont alatt lehet találni. 

  

https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/
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Tanúsítványok importálása 
Az NTAK portál által generált és letöltött két tanúsítványt a Tanúsítvány kezelés felületen lehet az 
„Aláíró tanúsítvány importálása” és „Authentikációs tanúsítvány importálása” gombokra kattintva 
megtenni. Fontos, hogy az Aláíró és az Authentikációs tanúsítványokat ne cseréljük fel, mert ez az 
interfész hibás működését okozza. 

Amennyiben a két tanúsítvány importálása sikeres volt, az interfész beállítással további teendő nincs, 
az interfész működőképes. Az interfész finomhangolásához és helyes adatgyűjtéséhez tartozó további 
beállításokat a következő pont foglalja össze. 
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Finomhangolások, egyéb beállítások 

Az NTAK interfész megkövetel bizonyos új beállításokat és paramétereket, amelyek eddig nem voltak 
megtalálhatóak a Maisto szoftverben, ez a rész ezekhez próbál segítséget nyújtani és összeszedni, hogy 
milyen további beállításokra van szüksége a hoteleknek a hatékonyabb adatbeküldéshez. Ezeket a 
beállításokat ajánlott elvégezni. 

IFA mentesség beállítása 

Az NTAK interfész működéséből adódóan, a korábban szabadon konfigurálható IFA mentes okok le 
lettek cserélve az NTAK által előírt, kötött típusokra a foglalásokban, illetve a foglalásszerkesztőn 
ezentúl csak profilhoz kötötten lehet IFA mentes okot definiálni. 

 

Épületek 

Beállítások → Foglalás → Épület 

A Beállítások → Foglalás kategória alatt létrejött egy új beállítási lehetőség: Épület, itt a szálláshelyhez 
tartozó épületeket lehet megadni és a szobák beállításánál lehet őket alkalmazni. Alapértelmezetten 
minden szálláshelyhez egy Főépület létre lett hozva és alapértelmezetten ezt használja a rendszer. 
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Szobák beállítása 

Beállítások → Foglalások → Szobák 

Az előző pontban ismertetett Épületeket itt lehet hozzárendelni a kiválasztott szobákhoz. 

 

Szobatípus 

Beállítások → Foglalás → Szoba típusok 

Szobatípusokban ezentúl kötelező megadni azok NTAK által elfogadott típusát, alapértelmezetten 
"Standard szoba" lesz mindegyiknél beállítva, ennek pontos konfigurálása szükséges minden szoba 
típushoz 
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NTAK Szoba típus definíciók 

NTAK a szobatípusok pontos meghatározásához a következő definíciókat alkalmazza: 

  

Új értékkészlet Magyar definíció 

Economy szoba Kis alapterületű szoba, kedvezőtlenebb fekvéssel 

Standard szoba Normál alapterületű szoba alapfelszereltséggel 

Superior szoba Nagyobb alapterületű és/vagy gazdagabb felszereltségű szoba 

Junior Suite (Kislakosztály) 
Nagy alapterületű, egy légterű szoba gazdagabb felszereltséggel. A 
hálószoba és a nappali rész általában nincs elválasztva.  

Suite (Lakosztály) 
Nagy alapterületű szobaegység, amely legalább egy nappali részből 
és egy hálórészből áll.  
Lakosztály gazdag felszereltséggel és kedvező kilátással rendelkezik 

Mobilház 
Könnyűszerkezetes, könnyen mozgatható konstrukció, teljes 
bútorzattal, kényelmi berendezésekkel felszerelve. 

Üdülőház 
Kempingben található lakóegység, amelyben a vendégek részére a 
szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező 
épületrészben (üdülőegységben) nyújtják.  

Parcella Elválasztással rendelkező, önálló területegység a kemping területén 

Sátorhely/ Kempinghely Elválasztással NEM rendelkező területegység a kemping területén 

Egyedi (pl.: jurta) Fedett, egyedi kialakítású lakóegység  

Privát szoba közös fürdővel 
(ifjúsági szálláshely) 

Ifjúsági szálláshelyen található privát szoba, mely NEM rendelkezik 
saját fürdővel 

Privát szoba saját fürdővel 
(ifjúsági szálláshely) 

Ifjúsági szálláshelyen található privát szoba, amely saját fürdővel 
rendelkezik 

Hálótermi ágy Ifjúsági szálláshelyen található egy személyes hálótermi ágy  

Apartman 
Külön bejárattal rendelkező, jellemzően önellátásra alkalmas 
lakóegység, amely saját fürdőszobával és konyhával rendelkezik.  
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Értékesítési csatornák 

Beállítások → Általános → Csatornák 

A Csatornák is kapott egy NTAK által definiált típust, melynek konfigurálása szükséges, ez az érték lesz 
elküldve az NTAK felé. 

 

NTAK Értékesítési csatorna definíciók 

Új értékkészlet Magyar definíció 

Direkt - online 

• Az értékesítés közvetlenül a vendég és a szálláshely között 
történik elektronikus úton. 

• A foglalás a vendégtől vagy olyan cégtől, szervezettől érkezett 
online platformon, akinek a fő tevékenysége NEM utaztatás, 
utazásközvetítés vagy konferenciaszervezés. (szálláshely saját 
honlapja, törzsvendég programon keresztül online, közösségi 
média oldalain- facebook) 

Direkt - hagyományos 

• Az értékesítés közvetlenül a vendég és a szálláshely között 
történik 

• A foglalás a vendégtől vagy olyan cégtől, szervezettől érkezett, 
akinek a fő tevékenysége NEM utaztatás, utazásközvetítés vagy 
konferenciaszervezés. (pl. telefon, walk-in vendégek, e-mail / 
levél / fax) 

Közvetítő - online 

• Az értékesítés harmadik fél bevonásával vagy rajta keresztül 
történik elektronikus úton. 

• A foglalás a szálláshellyel szerződésben álló klasszikus online 
platformon (Online Travel Agency - OTA-tól) érkezett. (pl.: 
booking.com, TripAdvisor, expedia.com, hotels.com, szallas.hu, 
wellnesshetvege.hu) 

Közvetítő - hagyományos 

• Az értékesítés harmadik fél bevonásával vagy rajta keresztül 
történik 

• A foglalás olyan cégen keresztül érkezett, akinek a fő 
tevékenysége utaztatás, utazásközvetítés vagy 
konferenciaszervezés  
(pl: utazási irodák, utazásközvetítő, tourinform) 
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Terhelési kód – statisztikai kategóriák és fizetési eszközök 

Beállítások → Foglalás → Terhelési kódok 

Terhelési kódok tekintetében két fontos változás történt, az egyik a Hitel típusú terhelési kódoknál a 
Statisztikai típus kategóriába a következő új NTAK által definiált típusok kerültek be: 

• Étel 

• Ital 

• Spa és Wellness 

• Gyógyászati szolgáltatás 

A régi fogyasztási cikk kategóriák, úgymint, Étel és Ital, Minibár és Reggeli esetében, mivel az Étel és 
Ital típusa és aránya nem megkülönböztethető ezért az NTAK interfészen fele-fele arányban kerül 
elküldésre, például 1000Ft-os Minibár fogyasztás esetén 500Ft Ital és 500Ft Étel kerül elküldésre. 

 

Másik jelentős változás a Készpénz típusú terhelési kódoknál a Fizetési eszköz kategóriában a SZÉP 
kártya megjelenése. Azon belül is három új kategória jelent meg: 

• SZÉP Kártya – Szálláshely zseb 

• SZÉP Kártya – Vendéglátás zseb 

• SZÉP Kártya – Szabadidő zseb 

Ezeket ajánlott létrehozni vagy a meglévő SZÉP kártya fizetési kategóriát szétbontani a három 
zsebnek megfelelően. 
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