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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. MÁRCIUS 

Kiemelt hírek  

Koronavírus hírek 

A Kormány legutóbbi intézkedései alapján a követkető rendeletek léptek életbe: 

• A FATOSZ közbenjárása alapján 2020. június 30-ig a turizmus fejlesztési hozzájárulást 
nem kell megfizetni. 

• A Kormány június 30-ig a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatás, a sport, a kultúra és a 
személyszállítás területén a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljesen elengedi, 
míg a munkavállalók esetében nyugdíj-járulékot nem kell fizetni, és az egészségbiztosítás 
díja a törvényi minimumra csökken. 

• A fenti ágazatokban a helyiségek bérleti szerződését nem lehet felmondani, a bérleti díjat 
nem lehet megemelni. 

• Minden magánszemély és vállalkozás mai napig megkötött hitelének tőke és 
kamatfizetési kötelezettsége az év végéig felfüggesztésre kerül. 

• A munkavállalási szabályok rugalmasabbak lesznek, hogy a munkaadók és a 
munkavállalók könnyebben megegyezésre jussanak. 

• A rendezvények általánosan betiltásra kerültek.  

• Bezártak a szórakozóhelyek, a színházak és a mozik. 

• Kávézók, éttermek, boltok csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerboltok, a 
gyógyszertárak és a drogériák.  

Továbbá az alábbiakra szeretnénk még felhívni a szállásadók figyelmét: 

• Fordítsanak kellő figyelmet a kiemelt kommunikációra vendégeik felé. 

• A tömeges lemondások elkerülése érdekében körlevélben, Facebook posztban vagy egyéb 
kommunikációs lehetőségeken keresztül kérjék meg a vendégeiket, hogy tegyék át a 
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foglalásaikat egy másik időpontra. Valamint kapcsolódjanak be a #nemonddleaszállásod 
kampányba.  

• Ne feledkezzenek meg arról, hogy ebben az időszakban különösen is fontos a higiénia 
és a vendégházak rendszeres fertőtlenítése.  

• Kérjük, hogy alakítsanak ki egy olyan rendszert, mely során elkerülik a vendégekkel 
történő személyes találkozást.  

Külön szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy folyamatosan tájékozódjanak a Magyar 
Turisztikai Ügynökség hivatalos oldaláról (www.mtu.gov.hu oldalról), valamint a 
www.koronavirus.gov.hu weboldalról.  

 

Szálláshirdetési lehetőségek  

Terveink közt szerepel, hogy az idei évben megújítsuk szálláskatalógusunkat. Ezzel kapcsolatos 
további részletekkel hamarosan jelentkezünk.  

Mindezt megelőzően várhatóan májustól új honlapunk lesz, ami újabb és modernebb lehetőségeket 
teremt arra, hogy új paraméterek megadásával hirdessék a vendégházaikat. Kérjük, hogy 
folyamatosan figyeljék a Facebook oldalunkat (www.facebook.com/falusiturizmus.hu) és tartsák a 
kapcsolatot a megyei szervezetükkel, ahol a későbbiekben tájékozódhatnak arról, hogy a 
továbbiakban milyen adatok megadása lesz szükséges. 

  

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

Tavalyi bevezetése óta az NTAK rendszer folyamatosan működik, a falusi szálláshelyeknek 
december 1. és 31. között kellett regisztrálniuk, az adatszolgáltatás pedig 2020. január 1-jével 
megkezdődött. Mindezektől függetlenül az NTAK rendszerébe továbbra is folyamatosan lehet 
regisztrálni annak, aki még ezt nem tette meg. 

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. 

http://www.mtu.gov.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu/
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Az új szálláshelyek számára a regisztráció már a 239/2009-es kormányrendeletben van 
meghatározva.  
 

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

Oldalak, melyek segítségül szolgálhatnak: 
www.ntak.hu 

www.info.ntak.hu 

www.azenvendegszobam.hu/#/home 

www.info.azenvendegszobam.hu/#/home 
 
NTAK ügyfélszolgálati szám: 06 1 58 58 588 

 

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  

A nagy érdeklődésre való tekintettel megnyitottunk egy új jelentkezési felületet a következő 
képzésünkre. Az alábbi linkre kattintva folyamatosan küldhetik jelentkezésüket:  
https://docs.google.com/forms/d/1_jyIqAEmEchHkjDRZ2fBp2ReyyLO3q3NwJojucfeRTg/edit 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzéséhez szükséges 

https://azenvendegszobam.hu/#/home
http://www.ntak.hu/
http://www.info.ntak.hu/
http://www.azenvendegszobam.hu/#/home
http://www.info.azenvendegszobam.hu/#/home
https://docs.google.com/forms/d/1_jyIqAEmEchHkjDRZ2fBp2ReyyLO3q3NwJojucfeRTg/edit
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képzettségnek is eleget tesz a 70 órás képzésünk. Kérjük, tanulmányozzák át a pályázat beadása 
előtt a Védjegy Szabályzatot. 

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 

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

kepzes.html 

 

Turizmust érintő egyéb hírek 

 

Munkahelymegtartó 

csomag, elengedik a 

turisztikai hozzájárulást 

 

„Húsba vágó döntéseket” hozott a kormány, amelyeket Orbán 
Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentett be. A turisztikai 
munkahelyeket mentő kormányzati csomagot Guller Zoltán, az 
MTÜ vezérigazgatója értékelte a bejelentés után.” 
 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/munkahelymegtarto+csomag+elengedik+a+turisztikai+h
ozzajarulast.html 

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
http://www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak%0b+enyhitesere.html
http://www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak%0b+enyhitesere.html
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26+1 tanács a koronavírus 

hatásainak enyhítésére 

 

  

#nemonddleaszállásod

 
 

 

 Orbán Viktor célzott segítséget 

ígér a koronavírustól sújtott 

turizmusnak 

 

 

 

 

További hírek 

Illatmúzeum és 

látványműhely is létesül 

Pannonhalmán 

 
www.fatosz.eu/illatmuzeum+es+latvanymuhely+is+letesul+pannonhalman.html 

Bővült a mátrai kerékpáros 

útvonalak hálózata 
www.fatosz.eu/bovult+a+matrai+kerekparos+utvonalak+halozata.html 

„A kialakult rendkívüli helyzetben rendkívüli összefogásra van 
szükség. A szállodai online marketing szakma három vezető 
szereplője, a HotelHood, a Morgens és a RESnWEB összefogott, hogy 
közös erővel segítse a szállodákat a koronavírus hatásainak 
csökkentésében.” 

Teljes cikk: 
www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak 
+enyhitesere.html 

 
„Kormányzati segítséget ígért Orbán Viktor miniszterelnök a 
koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek 
kedden, az MKIK gazdasági évnyitó fórumán.” 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/orban+viktor+celzott+segitseget+iger+a+koronavirustol 
+sujtott+turizmusnak.html  

 
„A turizmus egészét megrázó koronavírus járvány és a körülötte 
tomboló pánik közepette több kezdeményezés is elindult, amely arra 
buzdítja a turistákat, hogy ne mondják le szállásukat, utazásukat, 
hanem foglalják át egy későbbi időpontra.” 

Teljes cikk: 

www.fatosz.eu/nemonddleaszallasod.html   

http://www.fatosz.eu/illatmuzeum+es+latvanymuhely+is+letesul+pannonhalman.html
http://www.fatosz.eu/fejlesztik+az+almasfuzitoi+okori+elmenyparkot.html
http://www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak+enyhitesere.html
http://www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak+enyhitesere.html
http://www.fatosz.eu/261+tanacs+a+koronavirus+hatasainak+enyhitesere.html
http://www.fatosz.eu/orban+viktor+celzott+segitseget+iger+a+koronavirustol+sujtott+turizmusnak.html
http://www.fatosz.eu/orban+viktor+celzott+segitseget+iger+a+koronavirustol+sujtott+turizmusnak.html
http://www.fatosz.eu/hamarosan+a+dunara+koltozik+a+bajai+hajomalom.html
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Mesetér-látványtárral 

gazdagodott a Szennai 

Skanzen 

 
www.fatosz.eu/meseter-latvanytarral+gazdagodott+a+szennai+skanzen.html 

Ötletes szerkezet tisztítja meg 

a hulladéktól a Tiszát 

 
www.fatosz.eu/otletes+szerkezet+tisztitja+meg+a+hulladektol+a+tiszat.html 

Óriáskorongokat épít a szőlők 

közé a Sauska Borászat 

 
www.fatosz.eu/oriaskorongokat+epit+a+szolok+koze+a+sauska+boraszat.html 

Ilyen lesz az ősszel újra 

megnyíló tatai Esterházy-

kastély 

 
www.fatosz.eu/ilyen+lesz+az+osszel+ujra+megnyilo+tatai+esterhazy-kastely.html 

Látogatóközpont lesz 

Kittenberger Kálmán 

nagymarosi házából 

 
www.fatosz.eu/latogatokozpont+lesz+kittenberger+kalman+nagymarosi 

+hazabol.html 

 

PROGRAMOK (VIDÉKJÁRÓ) 

A rendezvények általános betiltása miatt határozatlan ideig semmilyen program nem kerül 
megrendezésre, de bízunk benne, hogy hamarosan tudunk Önöknek látogatható programokat 

ajánlani! 

Addig is kérjük Önöket, hogy ha tehetik, töltsék szabadidejüket otthon. Ma már az internet 
segítségével online is biztosítanak különböző szórakozási lehetőségeket ☺ 

www.fatosz.eu/elo+kozvetitesek+a+nagyvilagbol+%E2%80%93+ 
idorendben+mutatjuk+a+lehetosegeket.html 

 

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

A később tartandó rendezvényeikről továbbra is 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.  

 
 

Vigyázzanak magukra és a környezetükben élőkre! 
Jó egészséget és kitartást kívánunk! 

 

http://www.fatosz.eu/400+ezren+kisvasutaztak+tavaly+a+bukkben+es+a+matraban.html
http://www.fatosz.eu/ket+es+felszeresere+nott+a+termeloi+piacok+szama.html
http://www.fatosz.eu/fizetnek+a+mehbarat+kerti+pazsitert+a+haztulajdonosoknak.html
http://www.fatosz.eu/hid+valtja+a+kompot+tiszamogyorosnal.html
http://www.fatosz.eu/latogatokozpont+lesz+kittenberger+kalman+nagymarosi+hazabol.html
http://www.fatosz.eu/latogatokozpont+lesz+kittenberger+kalman+nagymarosi+hazabol.html
http://www.fatosz.eu/elo+kozvetitesek+a+nagyvilagbol+%E2%80%93+idorendben+mutatjuk+a+lehetosegeket.html
http://www.fatosz.eu/elo+kozvetitesek+a+nagyvilagbol+%E2%80%93+idorendben+mutatjuk+a+lehetosegeket.html

