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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. MÁJUS 

Kiemelt hírek  

Ingyenes megjelenés az oldalon 

A koronavírus óriási változást hozott az életünkbe, nem kímélve ezzel az egészségünket, a 
gazdaságot és a turizmust sem.  Továbbá ez az időszak mindannyiunk figyelmét felhívja az 
összefogás és a közös problémamegoldás fontosságára. 

Így az együttműködés és a hazai turizmus mihamarabbi talpra állása érdekében minden falusi 
szálláshely számára 1 évre szóló ingyenes megjelenést biztosítunk a megújuló 
www.falusiturizmus.eu oldalunkon, mely várhatóan június elején fog megvalósulni. Ezzel 
kapcsolatos hírekért és folyamatosan frissülő információkért, kérjük figyeljék Facebook oldalunkat: 
https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu/  

Az új honlapon számos információt lesz lehetőségük megosztani a vendégházukról így, kérjük a 
vendégházak tulajdonosait, hogy a jelentkezéshez szükséges Word dokumentumot töltsék le, majd 
kitöltve küldjék vissza az info@falusiturizmus.hu email címre.  

Jelentkezési határidő: 2020. május 22.  

További részletekért és a letöltendő Word dokumentumért kattintsanak az alábbi linkre: 
www.fatosz.eu/ingyenes+megjelenes+az+uj+honlapon+.html?fbclid=IwAR1qbB4IWWRI48WoIu
PKlJKVU2d3rhqwvZ-lX0n7Dm8hzUH6YVId15ejtL0 
 

Adatvédelmi kisokos turisztikai vállalkozásoknak a veszélyhelyzetre 

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elkészítette az adatvédelmi kisokost, amely 
összefoglalja a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet adatvédelmi vonatkozásait. Ez a 
dokumentum áttekintést ad az adatkezelés általános szabályainak változásairól, a hatósági 
adatkezelés körének bővüléséről, a korábbinál szélesebb körű adatkezelési és együttműködési 
kötelezettségről, a munkáltatóknak a járványügyi szűréssel kapcsolatos adatkezelési feladatairól, 
valamint az otthoni munkavégzéssel összefüggő adatbiztonsági és adatvédelmi kérdésekről.  

További részletekért kattintsanak az alábbi linkre: 
www.fatosz.eu/adatvedelmi+kisokos+turisztikai+vallalkozasoknak+a+veszelyhelyzetre.html 
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Munkajogi kisokos készült turisztikai vállalkozásoknak 

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány teljes körű áttekintő anyagot készített a vészhelyzetben 
kiadott munkajogi szabályokról, hogy segítse és megkönnyítse azok értelmezését a turisztikai 
vállalkozások számára.  

A dokumentum kiterjed: 

• az otthoni munkavégzés elrendelésének feltételeire, 

• a munkaidő beosztásának szabályaira, 

• a munkába járással kapcsolatos kérdésekre, 

• a német „Kurzarbeit” modell hazai adaptációjában igénybe vehető bértámogatás – máris 
korrigált – feltételeire és az igénylés eljárási szabályaira, 

• a járulékkedvezmények alkalmazásának feltételeire, 

valamint a rendkívüli jogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan gyakorlatban eddig felmerült 
egyes kérdésekre. 

További részletekért kattintsanak az alábbi linkre: 
www.fatosz.eu/munkajogi+kisokos+keszult+turisztikai+vallalkozasoknak.html 
 

IFA és SZÉP kártya változások 

 
„3. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és 
mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól 3. § (1) A  2020. évben a  személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 71.  § 
(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya 
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint, 
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint, 
c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint 
összegig minősül béren kívüli juttatásnak. 
(2) A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg 
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv – 
aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; 
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ab) a  400 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál  az adóévben a  juttatás 
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló 
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; 
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik 
meg; 
b) más munkáltató esetében 
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; 
bb) a  800 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás 
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló 
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; 
bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik 
meg. 
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) 
bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya 
kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. 
(4) A  (3)  bekezdés szerinti adómentesség e  kormányrendelet hatálybalépésétől a  2020. június 30-
ig adott juttatások tekintetében alkalmazható. 
 
4. Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések 
5. § Az e  rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött 
vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek 
nem kell beszednie, 
befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. 
Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.” 
 
Forrás: Magyar Közlöny 82. szám 
 

AKOMO ajánlata 

Az AKOMO legújabb ajánlata alapján szeretnének jutalékmentes bevételi forrást biztosítani a hazai 
szálláspiac részére. Kezdeményezésükhöz már több tucat szálláshely csatlakozott. A FATOSZ tagjai 
számára is biztosítani szeretnék a megjelenési lehetőséget 
a https://akomo.hu/footer/szallashelyeknek/ oldalon, amely május hónapban bemutatja azokat a 
hazai szálláshelyeket, amelyek szállásutalványt fogadnak el. 

Az AKOMO RESTART program szabadon választható értékű szállásutalványai névnapi, 
születésnapi üdvözletként, továbbá nászajándékként és házassági évforduló alkalmakra kínálnak 
megoldást. 
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Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? 

„Az emberek a járvány előtt gyakran vásároltak utazást ajándékba ám jelen helyzetben 
bizonytalanok. Szükségük van arra, hogy rugalmasan kezelje a szálláshely a foglalásukat és 
maximalizálja a biztonságérzetet. A szállásutalvány megvásárlásával nem köteleződik el, ám mégis 
az ajándék egy jövőbeni élmény. Az oldalukon elérhető szálláshelyek biztosítják az utalvány 
tulajdonosait arról, hogy bármikor (a szabad helyek függvényében) elfogadják az utalványt. Mi a 

befizetett összeg 100%-át továbbítjuk a szállásadónak, azaz teljesen jutalékmentes a 
szolgáltatás.” – https://akomo.hu/ 

 

COVID-kézikönyv 

Megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség COVID-kézikönyve, melyet az alábbi linken találnak: 
https://mtu.gov.hu/cikkek/megjelent-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-
1615?fbclid=IwAR213gYdMb_Yl3Jr7Aaeq-Mb58uHlI9eVJQt24WIoQKg2kGD5qk8VbsKI8E 

 "A Magyar Turisztikai Ügynökség a kézikönyv összeállításával a turizmusban érdekelt, jelentős 
vendégforgalmú szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, attrakciók és szolgáltatók munkáját 
szeretné segíteni az újranyitáshoz kapcsolódóan, alapul véve az üzemeltetés során fontosnak tartott 
szempontokat. 
A dokumentum összefoglalja a főbb tudnivalókat a koronavírusról, valamint bemutatja az 
újranyitáshoz szükséges legfontosabb teendőket, amellyel biztonságos és élhető környezet 
teremthetünk mind munkatársaink, mind vendégeink számára. Ez a dokumentum nem kötelező 
jellegű szabályok felállítását célozza. A vendégeket fogadó vagy kiszolgáló helyszínek mindegyikén 
a szolgáltatás jellegéből fakadó speciális szempont- és előírás rendszer érvényes, működésüket 
hatályos jogszabályok mellett végzik, szabályozott körülmények között. A javasolt intézkedések 
felsorolása segítséget nyújthat Önöknek, de a hatályos – és a veszélyhelyzetre tekintettel 
rendszeresen felülvizsgált – közegészségügyi, higiénés és egyéb hatósági rendeletek, szabályzókat 
természetesen nem írja felül, nem előzi meg". 

A kézikönyv folyamatos frissítés alatt van, így érdemes nyomon követni a változásokat 
honlapon. 
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Falusi vendéglátó képzés 

Következő képzésünkre továbbra is folyamatosan várjuk jelentkezéseiket 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 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 

 

 

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. 
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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 
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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. 


