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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. ÁPRILIS 

Kiemelt hírek  

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége több szakmai szervezettel, évek óta 
sikeresen működik együtt és egyeztetnek a szektort érintő fontos kérdésekről, 
fogalmazzák meg szakmai javaslataikat, és lépnek fel közösen a turizmus érdekeiért. 

Így a szakmai szervezetek a FATOSZ közreműködésével az alábbi javaslatokat 
fogalmazták meg: 

1. A szobánkénti tételes átalányadó elengedése 2020-as, valamint 2021-es évre. 

2. A Turizmus Fejlesztési Hozzájárulás elengedése az évi 12. millió Forint bevételt 
el nem érő magánszálláshelyek részére, hiszen ezek a vállalkozások kimaradtak a 
szálláshely szolgáltatás ÁFA-jának csökkentéséből. 

3. Kérjük, hogy a szektort érintő bérjellegű támogatásokat az önfoglalkoztatók is 
igénybe vehessék. 

4. A szálláshely szolgáltatást végző magánszemélyek így szerzett bevételét fel 
kelljen tüntetni az éves adóbevallásban, hogy az így szerzett bevétel kimutatható 
legyen. Ezzel az intézkedéssel a magánszálláshely szolgáltatásból élők 
hitelképessé válnak, és újabb beruházásokat tudnak eszközölni, melyre a 
következő időszakban nagy szükség lesz! 

 

Különleges hírlevélben fogjuk tájékoztatni feliratkozóinkat  
a további fejleményekkel kapcsolatban! 
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Szálláskatalógus 

Tervezzük az új szálláskatalógust angol és magyar nyelven, melyben vidéki szállásadóknak, 
kézműveseknek, szabadidő szolgáltatóknak van lehetőségük megjelenni. Amennyiben erről 
szeretnének tájékoztatást kérni, kérjük az alábbi kérdőívet töltsék ki:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbzDb6QaMj2VeJORFMy63CuXgQr-
sSBEPEwYYaNUd_kw5gYg/viewform 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbzDb6QaMj2VeJORFMy63CuXgQr-sSBEPEwYYaNUd_kw5gYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbzDb6QaMj2VeJORFMy63CuXgQr-sSBEPEwYYaNUd_kw5gYg/viewform
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Kérdőív 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) a koronavírus miatt kialakult helyzet 
kapcsán a vidéki szállásadók véleményét szeretné megismerni.  

Célunk, hogy megalapozott és konstruktív javaslatok szülessenek a helyzet enyhítésére, kezelésére. 

Ennek fényében arra kérjük Önöket - amennyiben érintettek - hiteles információkkal szolgáljanak a 
kutatás eredményessége érdekében. A kérdőív teljesen anonim, az adatok összesítve kerülnek 
feldolgozásra.  

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárulnak a felmérés sikerességéhez!  

A kitöltés határideje: 2020. 04. 08. 18:00 

A kérdőív az alábbi linken érhető el: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceeqaTXVAxv516eehlZgomcxuigHp2EdwBdhoT
I1DRywJdBQ/viewform 

Megújul a honlap 

Várhatóan április végétől lesz elérhető a megújult http://www.falusiturizmus.eu/honlapunk, 
melyhez minden vendégház anyagát újra fel kell töltenünk.  

Tagjainkat szeretnénk itt is felszólítani arra, hogy küldjék el a szükséges dokumentumokat, hiszen 
ez remek, térítésmentes lehetőség, hogy egy új felületen szerepelhessen a vendégházuk.  

Összegyűjtöttünk egy linken minden fontos információt, melyet itt érnek el: 
http://www.fatosz.eu/megujul+a+honlapunk+.html 

Új határidő: 2020. április 10. 

 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceeqaTXVAxv516eehlZgomcxuigHp2EdwBdhoTI1DRywJdBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceeqaTXVAxv516eehlZgomcxuigHp2EdwBdhoTI1DRywJdBQ/viewform
http://www.falusiturizmus.eu/
http://www.fatosz.eu/megujul+a+honlapunk+.html
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Az Én Vendégszobám alkalmazás  

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Én Vendégszobám alkalmazás új funkciókkal bővült, valamint az 
info.azenvendegszobam.hu oldalra a szoftver használatát támogató új segédletek is feltöltésre 
kerültek. 

Új funkciók: 

Új foglalás rögzítése 

 nem szükséges kitölteni a   

 Megrendelő megnevezése  

 Megrendelő e-mail címe 

 Megrendelő telefonszáma  
mezőket. 

 

Vendégadatok rögzítése  

nem szükséges kitölteni a 

 Vendég vezetékneve 

 Vendég keresztneve 
mezőket. 

 

A kötelezően kitöltendő mezőket továbbra is piros aláhúzással jelöli a rendszer. 

     

Fizetés és utaztatás egy lépésben  

A vendég elutaztatásának adminisztrációja rövidíthető az Utaztatás gombra történő  
kattintás után automatikusan megjelenő  „Fizetés és Utaztatás” gomb használatával.  

Bízunk benne, hogy fejlesztéseinkkel tovább egyszerűsítjük az EVA szoftver használatát. 

 

Új menüpontok az info.azenvendegszobam.hu honlapon 

 

Segédletek menüpont – itt érhető el és tölthető le Az Én Vendégszobám rövidített 
oldalszámú, átalakított felhasználói kézikönyve  

Videók menüpont – az alkalmazás használatát bemutató, rövid, tematikus videók érhetőek 
el, amelyeket folyamatosan bővítünk, ezért célszerű az oldal rendszeres látogatása 
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Civil faültetés Egerben és a környék kertjeiben 

 „Aki fát ültet bízik a jövőben” véli a régi mondás, ami még inkább aktuálissá vált napjainkra, 
amikor minden fára, minden bizakodó emberre szükségünk van, az ECK tagjai között mi segítő 
partnerekre találtunk. 

Amikor az országos faültetési AKCIÓHOZ csatlakoztunk, még nem ismertük Európában a korona 
vírus járvány veszélyeit, amelynek megjelenése, az előírt járványügyi szabályok maximális 
betartása kissé nehezítette, de meg nem akadályozta az 58 gyümölcsfa és 1847 lombos fa, cserje, 
bokor 2 óra alatti szétosztását 03.27.-én péntek délelőtt, amely egyben a kijárási korlátozás utolsó 
napja volt. A civilek hatékony összefogásának köszönhetően a fák szombaton elültetésre is kerültek.  

A Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület kezdeményezésére, a tagjaik megrendelése alapján 
Egerben és 10 Eger környéki település kertjébe kerültek a kedvezményes áron beszerezhető 
gyümölcsfák, amelyeket a Kertbarát Kör Egri 
Egyesülete segített beszerezni, szállítani és 
szétosztani. 

Az előkertekben, a közterekre az ingyenes 
lombos facsemeték, cserjék, díszbokrok 
diszponálásában az ÉLET-FA nagy segítséget 
nyújtott, a 10 MILLIÓ FA akció keretéből. 

A megrendelést, a szervezési munkát, a fák 
beszerzését, a logisztikát, amely Nyíregyházától 
Kaposvárig terjedt, a fák árának kifizetését 
elektronikusan bonyolítottuk, betartva a 
biztonsági előírásokat, és védve minden 
közreműködő egészségét, ezért névre szólóan 
kapta meg a megrendelő „csomagját” néhány perc alatt. 

A megrendelők további kötelezettségeit részletesen ismertettük, az átvételtől a szakszerű ápolásig, 
amihez rendszeres kertészeti szaktanácsadást, gyakorlati bemutatókat szervezünk minden évben, 
segítő civil partnereinkkel közösen. 

A fák növekedését, gondozását, dokumentálni szükséges, amely biztosíték arra, hogy 1-2 év múlva 
virágzó fákban gyönyörködhetünk, zöldellő, hűs fák alatt pihenhetünk, és sokan unokákkal együtt 
mehetnek a „CIVIL KERTEK”-be a zamatos gyümölcs szüretre… 

A CIVIL FAÜLTETÉSI AKCIÓ ŐSSZEL FOLYTATÓDIK: CIVIL KERTEK, TEREK, LIGETEK 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL 

Ezért MOST: „MARADJ OTTHON” Vigyázzunk egymásra! 
Jó egészséget kíván: Haász Tamásné HM Falusi Turizmus Egyesület 
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Falusi vendéglátó képzés 

Következő képzésünk a jelenlegi helyzetre való tekintettel várhatóan ősszel fog elindulni, melyre 
folyamatosan lehet jelentkezni az alábbi linken: 

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. 

A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként 
tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások 
számára.  

A képzés formája: péntek délutáni és szombati egész napos előadások és gyakorlati foglalkozások. 

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

Jelentkezésieket folyamatosan várjuk  
 

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

kepzes.html 

 

PROGRAMOK (VIDÉKJÁRÓ) 

A rendezvények általános betiltása miatt határozatlan ideig nem kerülnek megrendezésre, de 
bízunk benne, hogy hamarosan tudunk Önöknek látogatható programokat ajánlani! 

 

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.  

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

