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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. JANUÁR 

Kiemelt hírek  

Az Én Vendégszobám alkalmazás 

Mint ahogy azt Önök is tudják január elsejétől adatszolgáltatási kötelezettségük van. Továbbá 
tájékoztatjuk Önöket arról, hogy életbe lépett az Én Vendégszobám alkalmazás egyszerűsített 
verziója is, melyet a legfeljebb 3 vendégszobával rendelkező vendégházak esetében használhatnak.  

Összeszedtük a főbb pontokat, fontosabb információkat, amelyek szükségesek lesznek a január 
elseje utáni időszakban: 

Minden nap szükséges adatot szolgáltatni az alkalmazáson keresztül, melyet meg lehet tenni 
számítógépen, tableten vagy akár okostelefonon is, mivel böngészőből elérhető az alkalmazás 
(azenvendegszobam.hu).  

 Fel tudnak vinni foglalásokat előre, ekkor még nem szükséges a vendég adatait és az árat 
megadni. De a vendég megérkezésének napján az alábbi adatokat kötelező megadni: 

• Vendég teljes neve  

• Születési ideje, helye   

• Vendég neme  

• Állampolgársága  

• Irányítószáma 

A zárást naponta el kell végezni, ennek két módja lesz: 
- manuális: maguk zárják le a napot, ez mindaddig nem lehetséges, amíg például bejelölt foglalás 
van aznapra, de a vendég adatai nincsenek megadva. Ha későn este érkezik a vendég, reggel 
lehetőség van bejelentkeztetni őket, megadni az adataikat és utána lezárni az előző napot 

- automatikus: ennek kialakítása még folyamatban van, itt be lehet állítani, hogy a rendszer 
automatikusan lezárja a napot. Amennyiben a vendégfogadó elutazik 2 hétre és nincsenek 
vendégei, akkor a rendszer ezt lezárja. 

Kérjük Önöket, hogy tanulmányozzák át a rendelkezésre álló segédleteket, illetve, ha ezt követően 
bármilyen kérdés felmerül, keressen Bennünket bizalommal! 

  

https://azenvendegszobam.hu/#/home
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Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, a falusi szálláshelyeknek december 1. és 31. között kellett 
regisztrálniuk, az adatszolgáltatás pedig 2020. január 1-jétől kezdődött. Mindettől függetlenül az 
NTAK rendszerébe folyamatosan lehet regisztrálni, azonban, ha tehetik, akkor ezt ne halogassák 
tovább, mert január elsejétől kötelezővé vált az adatszolgáltatás. 

Az NTAK bevezetésének célja az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség és a helyi önkormányzatok 
azonnali adatokhoz jussanak a hatékonyabb marketingkommunikáció érdekében, illetve hogy 
pontosabb és megbízhatóbb adatok alapján tudjanak fejleszteni és tervezni. A szálláshely-
szolgáltatónak pedig az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat van 
lehetősége lekérni. 

Az Én Vendégszobám egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az 
egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít a 
legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára. 

Bővebb információ a honlapon:  

www.fatosz.eu/nemzeti+turisztikai+adatszolgaltato+kozpont.html 
 

Kormányrendelet módosítás 

Megjelent az új verziója a 239/2009 Kormányrendeletnek, amely részben megváltoztat néhány 
definíciót, jobb helyzetbe hozza a falusi turizmust.  

A jelenleg folyamatban lévő korrekciós javítások véglegesítését követően egy új hírlevélben ennek 
részletes elemzésére hamarosan sort kerítünk. Addig is a jelenlegi állapot elérhető a Nemzeti 
Jogszabálytárban (www.njt.hu). 

 

A kereskedelmi szálláshelyekről - NAV 

A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatást 2019. december 31-ig terhelő 18 százalékos, kedvezményes 
adómérték 2020. január 1-jétől 5 százalékra csökken. 

Annak meghatározása során, hogy az általános forgalmi adó szempontjából mit tekintünk 
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, a 2009/62. Adózási kérdésben foglaltakat kell 
irányadónak tekinteni. Az Adózási kérdésben megfogalmazottak szerint a kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK tanácsi irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a 
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű 
szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti 
követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik. 

http://www.fatosz.eu/nemzeti+turisztikai+adatszolgaltato+kozpont.html
http://www.njt.hu/
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Bővebb információ a honlapon: 

www.fatosz.eu/a+kereskedelmi+szallashelyekrol+-+nav.html 

 

Bankszámlák 

A következő Budapest Banknál vezetett számlaszámok már nem élnek: 

Főszámla:10103173-40063023-00000002 

Alszámla: 10103173-40063023-01000005 

Kizárólag a K&H Bank számlaszáma 10408131-50526874-55741009 érvényes. 

 

Falusi vendéglátó képzés 

Sajnos a februárban induló képzésünkre már beteltek a helyek, azonban folyamatosan várjuk 
jelentkezéseiket, hogy elindíthassuk a következő képzésünket. Jelentkezésüket az alább csatolt 
linken küldhetik el. 
A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként 
tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások 
számára.  

A képzés időtartama: 70 óra  
A képzés díja: 70. 000 Ft  

Jelentkezésieket folyamatosan várjuk  
A képzés formája: péntek délutáni és szombati egész napos előadások és gyakorlati 

foglalkozások 

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével történik:  
https://docs.google.com/forms/d/1_jyIqAEmEchHkjDRZ2fBp2ReyyLO3q3NwJojucfeRTg/edit 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzéséhez szükséges 
képzettségnek is eleget tesz a 70 órás képzésünk. Kérjük, tanulmányozzák át a pályázat beadása 
előtt a Védjegy Szabályzatot. 

Bővebb információ a honlapon: 
www.fatosz.eu/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+

kepzes.html 

 

http://www.fatosz.eu/a+kereskedelmi+szallashelyekrol+-+nav.html
https://docs.google.com/forms/d/1_jyIqAEmEchHkjDRZ2fBp2ReyyLO3q3NwJojucfeRTg/edit
http://www.fatosz.eu/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes.html
http://www.fatosz.eu/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes.html
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Minősítői képzés 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége idén Minősítői képzést tart, mivel kiemelten 
fontosnak tartjuk, hogy minősítőink naprakész információkkal rendelkezzenek. Ahogy 
hírlevelünkben is olvashatják, több olyan változás is érinti a szálláshely-üzemeltetőket, amelyek 
nagyban befolyásolják a vendégház működését, mely témákkal a képzésen is foglalkozni fogunk. 
Gyakorlatias képzésünk során a mai trendeket vesszük előtérbe és gyakorlott minősítőink egymás 
észrevételeit és tapasztalatait megismerve bővíthetik tudásukat. 

 

Turizmust érintő egyéb hírek 

 

20 éve világörökség füves 

pusztánk, a Hortobágy 

 

 

300 méteres barlangot 

fedeztek fel a Velencei-

hegységben 

 

„Hungarikum, bioszféra rezervátum, nemzeti park, világörökség, 
csillagoségbolt-park: mindez a Hortobágy, Európa legnagyobb 
összefüggő, természetes füves pusztája, mely nem az erdők 
kiirtásának és a folyószabályozásnak köszönhetően jött létre.” 

 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/20+eve+vilagorokseg+fuves+pusztank+a+hortobagy.html 

„Egy új, nagyméretű konzekvenciabarlangot fedezett fel 2019. 
december 24-én Tarsoly Péter barlangkutató a Velencei-
hegységben, amit ideiglenesen Jantsky Béla geológusról nevezett el.” 

 

Teljes cikk: 
www.fatosz.eu/300+meteres+barlangot+fedeztek+fel+a+velencei-
hegysegben.html 

http://www.fatosz.eu/20+eve+vilagorokseg+fuves+pusztank+a+hortobagy.html
http://www.fatosz.eu/300+meteres+barlangot+fedeztek+fel+a+velencei-hegysegben.html
http://www.fatosz.eu/300+meteres+barlangot+fedeztek+fel+a+velencei-hegysegben.html
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Új könyv a 

pálinkakóstolásról 

 
 

 Változások az új évben: 

5%-os áfa, szja-mentesség, 

ingyenes utazás 

 

 

 Új épületekkel bővül a szarvasi 

Mini Magyarország Makettpark 

  
 

 

 

 

 

„A szálláshelyi áfa csökkenése, turizmusfejlesztési hozzájárulás, új 
adókedvezmények – íme a fontosabb változások, amelyek a 
turizmus-vendéglátás ágazatot (is) érintik 2020. január 1-jétől.” 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/valtozasok+az+uj+evben+5-os+afa+szja-
mentesseg+ingyenes+utazas.html  

„A márciusi bővítéskor főként magyarországi épületekre 
fókuszálnak, a Balaton környékét és a Zemplén vidékét jelenítik 
meg a szarvasi makettparkban.” 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/uj+epuletekkel+bovul+a+szarvasi+mini+magyarorsza
g+makettpark.html   

 

 

 
„A pálinkafőzés és minősítés olyan, mint a foci, mindenki ért 
hozzá. Hogy mindezek ellenére miért volt szükség egy, a pálinka 
kóstolásával kapcsolatos könyv megírására, kiderül Ledő Mónika 
Pálinkaaromák nyomában, bevezetés a pálinkakóstolásba című 
könyvéből, melyet a napokban mutattak be.” 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/uj+konyv+a+palinkakostolasrol.html  

http://www.fatosz.eu/valtozasok+az+uj+evben+5-os+afa+szja-mentesseg+ingyenes+utazas.html
http://www.fatosz.eu/valtozasok+az+uj+evben+5-os+afa+szja-mentesseg+ingyenes+utazas.html
http://www.fatosz.eu/uj+epuletekkel+bovul+a+szarvasi+mini+magyarorszag+makettpark.html
http://www.fatosz.eu/uj+epuletekkel+bovul+a+szarvasi+mini+magyarorszag+makettpark.html
http://www.fatosz.eu/uj+konyv+a+palinkakostolasrol.html
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További hírek 

Elindult a bor.hu  
www.fatosz.eu/elindult+a+borhu.html 

Még szebb és komfortosabb 

lett a Körös-toroki strand 

 

www.fatosz.eu/meg+szebb+es+komfortosabb+lett+a+koros-toroki+strand.html 

Kisfilmen Bács-Kiskun 

megye hungarikumai 

 

 
www.fatosz.eu/kisfilmen+bacs-kiskun+megye+hungarikumai.html 

 

A 15 legszebb kastély 

Magyarországon 

 

 
www.fatosz.eu/a+15+legszebb+kastely+magyarorszagon.html 

Váli Örökség: 1,4 milliárd 

forintos turisztikai fejlesztés 

indul 

 
www.fatosz.eu/ne+egess+avart+a+levegot+is+szennyezi+es+a+sunoket+is+veszelyez

teti.html 

Megújul a Halász-kúria 

Hevesen 

www.fatosz.eu/megujul+a+halasz-kuria+hevesen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fatosz.eu/elindult+a+borhu.html
http://www.fatosz.eu/meg+szebb+es+komfortosabb+lett+a+koros-toroki+strand.html
http://www.fatosz.eu/kisfilmen+bacs-kiskun+megye+hungarikumai.html
http://www.fatosz.eu/a+15+legszebb+kastely+magyarorszagon.html
http://www.fatosz.eu/megujul+a+halasz-kuria+hevesen.html
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Karácsonyi nyereményjátékunk nyertesei 

Örömmel értesítjük kedves tagjainkat a karácsonyi nyereményjátékunk helyezettjeiről.  
 
A közönségszavazás helyezettjei: 
1. Boróka Vendégház 
www.facebook.com/borokahaz.fuzesgyarmat/ 

 
 

2. Háromföld Kincse kézműves szappanok, olvasztható szójaviaszok 
www.facebook.com/H%C3%A1romf%C3%B6ld-Kincse-k%C3%A9zm%C5%B1ves-szappanok-
olvaszthat%C3%B3-sz%C3%B3javiaszok-118639295383126/ 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/borokavendeghazfelsotarkany/?__tn__=K-R&eid=ARC-7ezrhl8m_lKenxnouJkY_xtOdytG4sK28VwMjIX3cnDuMLdx3wJCvelObAhOu9scloWP2Umq-rA1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfZrtE7zV5M_Gw1NVAsSiHj3HosvLOuyM9zDEvPIzLRjqtj84TFeZYZV_fT5aiYLHX_pTpiMeOjGP1YeMfkIS6wj4MfIKGyMUwdnDAv1V-Ke_RJaev0D9XSGt9gTMRQcI-BGdq_OPxry0XlEEp8Vf8Q1WOGgF-cvcAb-k5Bg4FB-kdJMQiKXQgSmo9VZh48LsYIc9gymqT9hR28fLisJBiVCDiMVlYQgToPMlnE4G7zxj8nq52UsFp0yBtQP0a3MDMCMfsJhi6nNuIJ4gR1-tzfwXTMNNCRooTiS7fKFIXCYcDMTKVIRyMEWba2OCG5Ocv_q2GpU3YrdYEzCUJqsC8sg
https://www.facebook.com/borokahaz.fuzesgyarmat/
https://www.facebook.com/H%C3%A1romf%C3%B6ld-Kincse-k%C3%A9zm%C5%B1ves-szappanok-olvaszthat%C3%B3-sz%C3%B3javiaszok-118639295383126/?__tn__=K-R&eid=ARAKcMoY-o4UtbZgMjLi0fIgVQilyxB2pDW-23zp5Yms-SszaCUDRvzvqFOPhqrujZQ54wIoJa2Xl6Em&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfZrtE7zV5M_Gw1NVAsSiHj3HosvLOuyM9zDEvPIzLRjqtj84TFeZYZV_fT5aiYLHX_pTpiMeOjGP1YeMfkIS6wj4MfIKGyMUwdnDAv1V-Ke_RJaev0D9XSGt9gTMRQcI-BGdq_OPxry0XlEEp8Vf8Q1WOGgF-cvcAb-k5Bg4FB-kdJMQiKXQgSmo9VZh48LsYIc9gymqT9hR28fLisJBiVCDiMVlYQgToPMlnE4G7zxj8nq52UsFp0yBtQP0a3MDMCMfsJhi6nNuIJ4gR1-tzfwXTMNNCRooTiS7fKFIXCYcDMTKVIRyMEWba2OCG5Ocv_q2GpU3YrdYEzCUJqsC8sg
https://www.facebook.com/H%C3%A1romf%C3%B6ld-Kincse-k%C3%A9zm%C5%B1ves-szappanok-olvaszthat%C3%B3-sz%C3%B3javiaszok-118639295383126/
https://www.facebook.com/H%C3%A1romf%C3%B6ld-Kincse-k%C3%A9zm%C5%B1ves-szappanok-olvaszthat%C3%B3-sz%C3%B3javiaszok-118639295383126/
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3. Öreg Erdész Vendégház - Csehbánya 
www.oregerdeszvendeghaz.hu/ 

 
 

 
Szövetség kedvence:  
Öregház Vendégház  
www.oreghazvendeghaz.hu/ 

 
 

Továbbá minden jelentkezőnek nagyon sok szeretettel gratulálunk! Köszönjük, hogy részt vettek 
játékunkban!  
Abban az esetben, ha lemaradtak nyereményjátékunkról, Facebook oldalunkon megtekinthetik a 
jelentkezők képeit: 
www.facebook.com/pg/falusiturizmus.hu/photos/?tab=album&album_id=2892433167434950 
 

 

https://www.facebook.com/oregerdesz.hu/?__tn__=K-R&eid=ARD__l4-oihPA4lFuZ9uT0ovaZV7Gf0y-zB2S3BwA5ryT3oO6Nu6kebCYSC5AH53LpEY6oHqWQ3jnIcY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfZrtE7zV5M_Gw1NVAsSiHj3HosvLOuyM9zDEvPIzLRjqtj84TFeZYZV_fT5aiYLHX_pTpiMeOjGP1YeMfkIS6wj4MfIKGyMUwdnDAv1V-Ke_RJaev0D9XSGt9gTMRQcI-BGdq_OPxry0XlEEp8Vf8Q1WOGgF-cvcAb-k5Bg4FB-kdJMQiKXQgSmo9VZh48LsYIc9gymqT9hR28fLisJBiVCDiMVlYQgToPMlnE4G7zxj8nq52UsFp0yBtQP0a3MDMCMfsJhi6nNuIJ4gR1-tzfwXTMNNCRooTiS7fKFIXCYcDMTKVIRyMEWba2OCG5Ocv_q2GpU3YrdYEzCUJqsC8sg
http://www.oregerdeszvendeghaz.hu/
http://www.oreghazvendeghaz.hu/elerhetosegek/
https://www.facebook.com/pg/falusiturizmus.hu/photos/?tab=album&album_id=2892433167434950
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PROGRAMOK (VIDÉKJÁRÓ) 

Település Időpont Rendezvény neve Honlap 
Balatonfüred 2020.01.17.-

01.18. 
Vince-napi Borünnep www.balatonfured.hu/2019/11/27/vince-napi-

borunnep-3/ 

Tokaj 2020.01.18. Vince-napi szőlő- és 
borszentelés 

www.tokaj.hu/esemenyek/vince-napi-
szoloszenteles/ 

Hajós 2020.01.18. Nemzetiségi nap az 
Albrecht Dürer 

Művelődési Házban 

www.hajosvaros.hu/news.php 

Harta 2020.01.18. Kolbászfesztivál www.programturizmus.hu/ajanlat-harta-
kolbaszfesztival.html 

Etyek 2020.01.18. Téli Etyeki Piknik  etyekipiknik.hu/?utm_source=findfest.hu 

Jászberény  2020.01.19. Magyarok Vására  www.facebook.com/events/568351190667169/ 

Balmazújváros 2020.01.24-
01.25. 

A veterán úttörő 
zenekar koncertje 

www.facebook.com/Balmazujvaros/photos/a.1
88879164556631/2437809309663594/ 

Sopron 2020.01.24-
01.25. 

XII. Vasútmodell 
Kiállítás 

www.turizmus.sopron.hu/hu/esemeny/xii-
vasutmodell-kiallitas.html 

Sümeg 2020.01.25. „Batyus” Jótékonysági 
Bál 

www.sumeginfo.hu/hu/programok/batyus-
jotekonysagi-bal1 

Jászberény 2020.01.25. IV. Jász Kolbásztöltő 
Fesztivál 

www.jaszkolbasz.hu 

Szekszárd 2020.01.25. Szekszárdi Borászbál www.szekszardagora.hu/program/szekszardi-
boraszbal 

 

 

 

Kérjük kedves tagjainkat, hogy továbbítsák nekünk szakmai híreiket és megjelentetjük a 
következő szakmai hírlevelünkben! 

Jelentősebb rendezvényeikről küldjenek Központi Irodánkba tájékoztató anyagokat, 
prospektusokat, hogy segíthessünk és tudjuk ajánlani betérő érdeklődőinknek! 

Amennyiben facebook oldalunkon/honlapunkon szeretné megjelentetni híreit és/vagy közelgő 
rendezvényeit, küldje el nekünk a megjeleníthető anyagot az info@falusiturizmus.hu-ra.  
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