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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. JÚLIUS 

Kiemelt hírek  

Elérhető a megújult honlap 

2020. július 1-től elérhető vált a megújult és várva várt www.falusiturizmus.eu/ oldalunk!  

 

Tagjaink számára továbbra is biztosítjuk a folyamatos jelentkezés lehetőségét, míg más 
vendégházak esetében az 1 évre szóló ingyenes megjelenésre a jelentkezéseket  
július 15-ig meghosszabbítottuk. 

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

Ingyenes megjelenéssel kapcsolatos határidő: 2020. július 15.  

Tagjaink számára folyamatos lehetőség biztosított! 

További részletekért és a letöltendő Word dokumentumért kattintsanak az alábbi linkre: 
www.fatosz.eu/meghosszabbitottuk+az+uj+honlapra+valo+jelentkezes+hataridejet+.html 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben vendégházukban, községükben, közvetlen környezetükben 
rendezvényt szerveznek, bátran küldjék el nekünk ennek hírét az info@falusiturizmus.hu e-mail 

címre, hogy az esemény megjelenhessen a honlapon.  

http://www.falusiturizmus.eu/
mailto:info@falusiturizmus.hu
http://www.fatosz.eu/meghosszabbitottuk+az+uj+honlapra+valo+jelentkezes+hataridejet+.html
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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. 

 

Online számlázás 

2020. július 01-től életbe lépett az online számlázás rendszere. 

Az online számlázás szabályai mindenkire vonatkoznak, függetlenül a vállalkozási, illetve adózási 

formára. Tehát az egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek, KATA-sok, szervezetek, 

alapítványok, gazdasági társaságok, amennyiben számlát állítanak ki és annak vevője adóalany 

(nem természetes személy) 2020.07.01-től adatot kell szolgáltatnia a NAV felé.   

Nemcsak az áfa tartalommal rendelkező számlákat kell jelenteni, hanem az ALANYI MENTES 

SZÁMLÁKAT IS! 

Kézi számlázás nem szűnik meg, de ugyanúgy jelenteni kell, mint a gépi számlákat. Tehát 
megfontolandó, hogy aki sok számlát állít ki NEM MAGÁNSZEMÉLYNEK, számlázó programot 
használjon. A számlázó programmal készített számlák – regisztrációt követően – azonnal 
„felmennek” a NAV-hoz, a kézi számlákat pedig a https://onlineszamla.nav.gov.hu/login 
felületen kell kézzel felvinni. 2020.07.01-től a számla kötelező tartalmi eleme az adószám!  
Tehát amit a számlára írnunk kell vevő oldalon:  

• név (cégnév),  

• székhely,  

• adószám (min. első 8 számjegy). 

REGISZTRÁLÁS: https://onlineszamla.nav.gov.hu/home linken kell regisztrálni.  

https://onlineszamla.nav.gov.hu/login
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
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Kézi számlások a regisztrálást követően SZÁMLAADAT-RÖGZÍTÉS fülön tudják teljesíteni az 

adatszolgáltatást, a számlakiállítást követő 4 napon belül.  

Számlázó programmal dolgozóknak pedig össze kell kötniük a programjukat a NAV rendszerrel. 

Regisztrációt követően belépnek, ’FELHASZNÁLÓK’ létrehoznak egy TECHNIKAI 

FELHASZNÁLÓt, KULCSGENERÁLÁS és kapnak egy felhasználónevet, XMLaláírókulcsot, XML 

cserekulcsot és ezeket a kulcsokat kell a saját számlázó programjában a NAV összeköttetés menü 

pontba beírni és ezzel meg is történt a regisztráció. 

Még van idő jelentkezni! - Kisfaludy program 

 

Még van idő jelentkezni a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályá-

zatra. A pályázat keretében megvalósul a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonz-

erők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szol-

gáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás 

és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési 

morál javítása. 

 

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshely fejlesztése elnevezésű felhívás keretösszege 

60 milliárd forint, amelyre támogatási igényt 2020. július 15-ig van lehetőség benyújtani.  

 

 

A Pályázati felhívás és útmutató, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletek 

2020. május 25. napjától érhetőek el a www.kisfaludyprogram.hu oldalon. 

További információért kérjük hívja a (+36 1) 5100 670 telefonszámot. 

(Hétköznapokon 8 és 18 óra között) 
 

Szeretnénk mindenkit arra biztatni, hogy éljen ezzel a pályázati lehetőséggel! 
Amennyiben segítségre van szüksége, jelezze Központi Irodánk felé! 

 

https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/0_Felhivas_TFC-M-1-1-2..pdf
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Lehetőségek a falusi turizmusban 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 

 

FATOSZ – éves rendes közgyűlés 2020  

A koronavírus közbeavatkozása miatt 2020. július 4-én végre megtarthattuk a FATOSZ éves rendes 
közgyűlését, melyen ismertettük többek között a szakmai beszámolót, illetve a 2020-as évre szóló 
munkatervet.  

A közgyűlésen több megye is képviseltette magát, így lehetőségünk adódott egyéb fontos, a 
hétköznapokban felmerülő témák átbeszélésére is.   Továbbá az említett szakmai beszámoló és éves 
munkaterv is elfogadásra került.  

Ezúton is köszönjük mindenki részvételét!  

 

 

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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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

