
Turizmust érintő jogszabályok 

A turizmust érintő hatályos, módosított és hatályon kívül helyezett jogszabályok:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  

A felettes szervek rendjéről szóló jogszabályok:  

 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény  

 A Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004. (X. 28.) Korm. rendelet  

 A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és 

hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet  

 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm. 

rendelet  

 297/2005. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 

 A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi 

Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet  

 Az idegenforgalom területi irányításának korszerűsítéséről szóló 1007/1998. (I. 23.) 

Korm. határozat  

Általános kereskedelmet érintő jogszabályok:  

 A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 

 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

 Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 

szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet  

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 A fogyasztóvédelemről szóló 2008. évi LII. törvény az 1997. évi CLV. törvény 

módosításról  

Adózás rendjéről szóló jogszabályok:  

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  

 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény  



 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CLXXVII. törvény 

Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységet érintő jogszabályok:  

 Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. 

rendelet  

 Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII.23.) Korm. 

rendelet  

 20/2007. (II.20.) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 

213./1996. (XII.23.) rendelet módosításáról  

 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről  

A szálláshelyek működését érintő jogszabályok:  

 A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) 

Korm. rendelet  

 Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló 

szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet  

 A kereskedelmi és a fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a 

falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet  

 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet a kereskedelmi és a fizető-vendéglátó 

szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 

45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról  

 239/2009. Kormányrendelet - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

 91/2011. (VI. 14.) Korm. rendelete - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

A falusi turizmus szabályozása:  

 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú 

hasznosításáról 

 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató 

tevékenységről 

A vendéglátóhelyek működését érintő jogszabályok:  

 A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint az ártájékoztatásról szóló 

43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet  

A szakképesítést érintő jogszabályok:  

 Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet  



 Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet  

 Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet  

 Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet  

 A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás 

feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet  

Egyéb témákban hatályos jogszabályok:  

 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény  

 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 

végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet  

 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  

 A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes 

rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet  

 A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásnak és kezelésének részletes szabályairól 

szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet  

 14/2008.(XII.20.) ÖM Rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről  

 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és 

kezelésének részletes szabályairól 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300008.NFM)  

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és 

az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) 

Korm. határozat alapján 

(http://www.mek.hu/files/_kamara/_dokumentumok/20144130000001_1.pdf)  

Rendezvényszervezés témában hatályos jogszabályok:  

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV 

 

 Minden a szerzői jogról (magyar, nemzetközi, EU-s jogszabályok) a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala oldalán: http://sztnh.gov.hu/jogforras/jogforras_szjog/  

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300008.NFM
http://www.mek.hu/files/_kamara/_dokumentumok/20144130000001_1.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV
http://sztnh.gov.hu/jogforras/jogforras_szjog/


Turizmust érintő stratégiák 

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1. NEMZETI STRATÉGIA 

A nemzeti turizmus fejlesztési stratégia monitoring jelentése 2005-2007 

A nemzeti turizmus fejlesztési stratégia monitoring jelentése 2008 

A nemzeti turizmus fejlesztési stratégia monitoring jelentése 2009 

A nemzeti turizmusfejlesztési stratégia intézkedési terve 2005-2013 

A nemzeti turizmusfejlesztési stratégia intézkedési terve 2009-2010 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013 

 2. TERMÉKSTRATÉGIÁK 

01. Lovas turizmus termékfejlesztési stratégia 2007-2013 

02. Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia 2007-2013 

03. Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia 2008-2015 

04. Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2009-2013 

05. Ökoturisztikai bemutatóhely - útmutató 

06. Egészségturisztikai munkaerő-piaci kutatás 

06/01. melléklet - Kérdőív felsőfokú intézményeknek 

06/03-05. melléklet - Kompetenciák 

06/03. Kérdőív fürdők számára 

06/04-06. melléklet - Kutatásban résztvevő fürdők-szállodák listája 

06/05. melléklet - Kérdőív a wellness és gyógszállodák számára 

06/07. melléklet - Fogalmi meghatározások 

06/08. melléklet - Felmérési eredmények 

06/09. melléklet - Képzések listája 

06/10. melléklet - Kompetenciák, képzések, elvárások 

06/11. a) melléklet - ESPA Academy 

06/11. b) melléklet - Presentation ESPA Academy 

06/12. melléklet - Spa modell 

07. Az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiája 

08. A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája 

3. REGIONÁLIS STRATÉGIÁK 

01. A balatoni turizmus fejlesztési koncepciója és programja 2005 

02. A Budapest - közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája 2006 

03. A Dél-alföldi turizmusfejlesztési stratégia 2007-2013 

04. A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2015 

05. A Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006 

06. A Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013 

07. Az Észak-alföldi régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013 

08. Az Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013 

09. Tisza-tavi Régió Turizmus Fejlesztési Stratégiája 2007-2013 

 

 

http://www.kormany.hu/download/8/5c/20000/nts_monitoring_jelentes_2005-2007.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/1/5c/20000/monitoring2008-honlap.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/3/5c/20000/Monitoring2009.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/9/5c/20000/NemzetiTurizmusfejlesztesiStrategiaIntezkedesiTerv.pdf#%21DocumentBrowse
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http://www.kormany.hu/download/4/5c/20000/NemzetiTurizmusfejlesztesiStrategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/3/6c/20000/Lovas%20strategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/3/6c/20000/Lovas%20strategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/b/8e/20000/Egeszsegturizmusstrategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/4/6c/20000/okoturizmusstrategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/5/6c/20000/Kultur%C3%A1lis_turizmus_fejleszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/6/6c/20000/%C3%96ko%20turisztikai%20bemutat%C3%B3hely.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/1/6c/20000/Egeszsegturizmusstrategia.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/a/6c/20000/y1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv%20fels%C5%91fok%C3%BA%20int%C3%A9zm%C3%A9nyeknek.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/b/6c/20000/Y3.-5.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20Kompetetenci%C3%A1k%20-%20mind.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/c/6c/20000/y3.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv%20a%20f%C3%BCrd%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/e/6c/20000/y4.-6.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20f%C3%BCrd%C5%91k-sz%C3%A1llod%C3%A1k%20list%C3%A1ja.xls#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/0/7c/20000/y5.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv%20a%20wellness%20%C3%A9s%20gy%C3%B3gysz%C3%A1llod%C3%A1k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/1/7c/20000/y7.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20fogalmi%20meghat%C3%A1roz%C3%A1sok.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/2/7c/20000/y8.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20felm%C3%A9r%C3%A9s%20eredm%C3%A9nyei.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/3/7c/20000/y9.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20k%C3%A9pz%C3%A9sek%20list%C3%A1ja.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/4/7c/20000/y10.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20Kompetencia-elv%C3%A1r%C3%A1s-.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/5/7c/20000/Y11.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20%20mell%C3%A9klet%20Espa.academy.doc#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/6/7c/20000/Y11.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20Presentation%20ESPA%20Academy.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/7/7c/20000/y12.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20spa_modules-SWISS.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/7c/20000/Ifjusagi_strategia_2010_05_17.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/3/a0/30000/Kerekparos%20turizmus%20strategia_egyeztetett_12.21.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/d/7e/20000/Balaton.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/2/8e/20000/Budapest_Kuzep-Magyarorszag.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/4/8e/20000/Del-Alfuld.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/5/8e/20000/Del-Dunantul.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/6/8e/20000/Kuzep-Dunantul.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/7/8e/20000/Nyugat-Dunantul.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/8e/20000/eszak-Alfuld.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/9/8e/20000/eszak-Magyarorszag.pdf#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/a/8e/20000/Tisza-to.pdf#%21DocumentBrowse


A turizmus állami irányítása 1988-tól 

 

1988-tól Kereskedelmi Minisztérium 

(Külkereskedelmi Minisztérium / KKM + Belkereskedelmi Minisztérium / BkM) 

miniszterek: 

Dr. Marjai József (miniszterelnök-helyettes – OIT elnöke) – 1988. 

Dr. Beck Tamás – 1989. 

 

1990. júniustól 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium – IKM 

(Ipari Minisztérium / IpM + BkM) 

miniszterek: 

Dr. Bod Péter Ákos (2 év) – 1990-1992 

Dr. Szabó Iván (fél év) – 1992-1993. 

Dr. Latorczai János (1,5 év) – 1993-1994. 

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma (NGKM) 

miniszter: Dr. Kádár Béla – 1990-1994. 

(OIH 1990. szeptembertől IKM-hez került) 

 

1994. júniustól 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (régi IKM+NGKM) 

miniszterek: 

Pál László (1 év) – 1994-1995. 

Dunai Imre (13 hónap) – 1995-1996. 

Dr. Suchman Tamás (5 hét) – 1996. 

Dr. Fazakas Szabolcs 1996. októbertől – 1998. júliusig 

 

 

1996. decembertől új név: 

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM) 

 

1998. júliustól 

Gazdasági Minisztérium – GM 

(IKIM + feladatok a PM-ből és a MÜM-ből) 

miniszter: 

Dr. Chikán Attila 1998. július – 1999. december 

Dr. Matolcsy György 2000. január 1. – 2002. április 

 

2002 májusától 

Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkársága 

Turizmusért felelős politikai államtitkár: Pál Béla 

Turisztikai Hivatal 

Vezetője: Székely György 

 

2003. júniustól 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – GKM 

(GM + közlekedési ágazat a KÖVIM-ből) 

miniszter: Dr. Csillag István 

 



2005. januártól 

Magyar Turisztikai Hivatal – A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 

nélküli miniszter felügyelete alatt 

miniszter: Dr. Kolber István 

A Hivatal elnöke: Dr. Somogyi Zoltán 

 

2006-2008  

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) 

 

2008-2010  

Önkormányzati Minisztérium (ÖM) Turisztikai Szakállamtitkársága 

 

2010-től  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár 


