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SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. AUGUSZTUS 

Kiemelt hírek  

Miért éri meg FATOSZ tagnak lenni? 

 

Ön is eltöprengett már azon, hogy FATOSZ taggá váljon? Ne habozzon, segítünk a döntésben! 
 

       Érvényes tagság esetén az Artisjusnak fizetendő éves díj 3/4-ét megspórolhatja. 

       Használja a napraforgót, legyen minősített vendégháza. A napraforgók amellett, hogy a 
szálláshely minőségét jelölik, kiváló marketingeszközök is egyben. 

       Vendégháza felkerülhet a megújult www.falusiturizmus.eu/ oldalra, ahol a szálláshelyek 
mellett programajánlók, védjeggyel kapcsolatos információk és tradicionális magyar receptek is 
megtalálhatók. 

       A FATOSZ Facebook és Instagram oldalain is lehetőséget biztosítunk vendégházak ingyenes 
hirdetésére és megosztására. 

       Megjelenési lehetőség turisztikai kiállításokon, rendezvényeken. Szállásadóinknak is 
lehetőséget adunk a személyes megjelenésre és/vagy prospektusaik, szóróanyagaik elhelyezésére. 

       Frissülő szálláskatalógusban való megjelenés, amely a tagjaink számára 
kedvezményes.  Következő szálláskatalógusunk a Tourinform irodákban is megtalálható lesz. 
 

További információkért látogasson el oldalunkra              
https://falusiturizmus.eu/hirek/miert-eri-meg-tagnak-lenni/ 

 

http://www.falusiturizmus.eu/?fbclid=IwAR2RkkwdPl9xJosmN4vu3uqxfByebo2AWw_MADiOpGFWwXYg8zWNnXx7Dd0
https://falusiturizmus.eu/hirek/miert-eri-meg-tagnak-lenni/?fbclid=IwAR2ITW67q_aSUTVBfVTGZdrcz_wonoQair2_NjpKZ4YC2XVGknkZfkbq4Dk
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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! 

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.  

Tagjaink számára a jelentkezés lehetősége továbbra is 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 és a programajánlóban. 
 

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 

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

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. 

Kisfaludy Program – megkezdődött a támogatások utalása 

 

Augusztus 31-ig minden nyertes pályázó megkapja a Kisfaludy Program keretében elnyert szo-

bánkénti 1 millió forintos támogatást, amelyet magán és egyéb szálláshelyek felújítására és fejlesz-

tésére lehet fordítani. A felhívásra több mint 16 ezer pályázat érkezett, amelyből csaknem 14 ezer 

kérelem támogatásban részesült, közel 45 milliárd forint összértékben. A pályázatban vállalt fej-

lesztéseket év végéig szükséges megvalósítani. 

A pályázathoz hasonlóan az elszámolás is egyszerűsített lesz, a Kisfaludy2030 tájékoztató  

videóval segíti a nyerteseket. 

 

További információért kérjük látogasson el a www.kisfaludyprogram.hu oldalra vagy  

az oldalunkon található  www.falusiturizmus.eu/ajanlo/maganszallashely-palyazat-megkezdo-

dott-a-tamogatasok-utalasa cikkre, vagy hívja a (+36 1) 5100 670 telefonszámot. 

(Hétköznapokon 8 és 18 óra között) 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/Tajekoztato-video.mp4
http://www.kisfaludyprogram.hu/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/maganszallashely-palyazat-megkezdodott-a-tamogatasok-utalasa/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/maganszallashely-palyazat-megkezdodott-a-tamogatasok-utalasa/
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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. 

 

 

 

Lehetőségek a falusi turizmusban képzés 

Rövidesen indulnak a vidéki képzéseink is! Az órák a koronavírushelyzettől függetlenül akár 
személyesen, akár online is mindenképpen megtartásra kerülnek.  

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 

 

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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Turizmust érintő egyéb hírek 

 

 Egy szobában voltunk 

közel egymillió méhhel 

 

 

Artisjus 

 

 
 

 Együttműködés a 

Kertészkuckó Online 

Gazdabolttal! 

  

„Kívülről nincsen semmi meghökkentő Barkóczi Sándor 
vendégházában. A sárga épület egy méhészet közepén áll, balra tőle 
mézpergető műhely van, mögötte pedig vagy száz méhkaptár és egy 
szántóföld terül el.” 

Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egy-szobaban-voltunk-kozel-egymillio-
mehhel/ 

„Hasznos tudnivalók falusi szálláshelyek számára az ARTISJUS felé 
fizetendő szerzői jogdíjról.” 

 

Teljes cikk: 
www.falusiturizmus.eu/ajanlo/artisjus/ 

„Nagy örömünkre megállapodást kötöttünk a Kertészkuckó 
Online Gazdabolttal, melynek köszönhetően minden tagunk 
10%kedvezménnyel vásárolhat tagságának köszönhetően 
a www.kerteszkucko.hu oldalon.” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egyuttmukodes-a-kerteszkucko-online-
gazdabottal/ 

 

http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egy-szobaban-voltunk-kozel-egymillio-mehhel/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egy-szobaban-voltunk-kozel-egymillio-mehhel/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/artisjus/
https://www.kerteszkucko.hu/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egyuttmukodes-a-kerteszkucko-online-gazdabottal/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/egyuttmukodes-a-kerteszkucko-online-gazdabottal/
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Nem látogatható a Jáki 

templom 2022 tavaszáig 

felújítás miatt 

 
 

 

 Romantikus esküvői 

helyszínek a nógrádi lankák 

ölelésében 

 

 
 

 Keresik Magyarország legszebb 

birtokát 

  
 

 

 

„Nógrád megye három kicsi faluja: Hollókő, Mátraverebély-
Szentkút és Eresztvény mind más, de egyaránt különleges élményt 
nyújt a jegyeseknek.” 

 
 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/romantikus-eskuvoi-helyszinek-a-nogradi-
lankak-oleleseben/  

„Az Agrotrend csoport idén is meghirdette a Magyarország 
legszebb birtoka versenyt, melynek keretében azokat az 
agrárgazdaságokat keresték – legyen az a kisgazdaság, vagy 
nagyüzem – amelyek értékelhető szépséggel, praktikummal és 
technikai paraméterekkel rendelkeznek.” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/keresik-magyarorszag-legszebb-
birtokat/ 

 

 
„Restaurálási és építészeti helyreállítási munkálatok miatt 
augusztus 3-ától 2022. március 31-éig nem látogatható a Jáki Szent 
György-templom – közölte a Szombathelyi Egyházmegye 
sajtószolgálata” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/uncategorized-hu/nem-latogathato-a-jaki-
templom-2022-tavaszaig-felujitas-miatt/  

http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/romantikus-eskuvoi-helyszinek-a-nogradi-lankak-oleleseben/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/romantikus-eskuvoi-helyszinek-a-nogradi-lankak-oleleseben/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/keresik-magyarorszag-legszebb-birtokat/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/keresik-magyarorszag-legszebb-birtokat/
http://www.falusiturizmus.eu/uncategorized-hu/nem-latogathato-a-jaki-templom-2022-tavaszaig-felujitas-miatt/
http://www.falusiturizmus.eu/uncategorized-hu/nem-latogathato-a-jaki-templom-2022-tavaszaig-felujitas-miatt/
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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

