
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.  

Telefon/Fax: 06 1 352 9804 

Mobil: 06 30 709 9726 

E-mail: info@falusiturizmus.hu 

Web: www.falusiturizmus.eu 

 

   

 

SZAKMAI HÍRLEVÉL - 2020. AUGUSZTUS 

Kiemelt hírek  

Csatlakozási lehetőség az MTÜ őszi kampányához 

A Magyar Turisztikai Ügynökség országos forgalomélénkítő kampányt indít szeptember 9-től, 

amely azt üzeni: a belföldi élmények nem érnek véget a nyárral, Magyarország turisztikai kínálata 

a főszezon elmúltával is számos lehetőséggel vár. A kampányhoz az MTÜ szolgáltatók jelentkezé-

sét várja, amit legkésőbb szeptember 6-ig tehetnek meg. 

A kampányhoz az alábbi adatlap kitöltésével lehet csatlakozni, melyet ezen a linken keresztül ér-

hetnek el: 

www.csodasmagyarorszag.hu/kampanyjelentkezes 

 

 

Megújult az ingyenes szoftver: itt a VENDÉGEM alkalmazás 

 

Szeptember 1-jétől megújult az Én Vendégszobám egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, 

és VENDÉGEM néven működik tovább. 

Az Én Vendégszobám alkalmazás használatával alig pár hónap alatt több mint 29 000 szálláshely-

szolgáltató lépett be a digitális vendégkezelés világába. A felhasználói visszajelzések alapján, és a 

turisztikai szakmát érintő új kihívásokhoz igazodva a szoftver fejlesztése egy újabb mérföldkőhöz 

érkezett a modernitás és a megújulás útján. 

További részletekért látogassanak el az alábbi linken található weboldalra:  

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/megujult-az-ingyenes-szoftver-itt-a-vendegem-alkalmazas/  

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 1 550 1855 

http://www.csodasmagyarorszag.hu/kampanyjelentkezes
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/megujult-az-ingyenes-szoftver-itt-a-vendegem-alkalmazas/
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Kisfaludy Program- Tájékoztató videó 

 
Megjelent a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás kapcsán 

második tájékoztató videók, mely a pályázat Kedvezményezetteinek nyújt segítséget a projekt-

megvalósítási és az elszámolási szakasz aktuális kérdéseiben. 

Tájékoztató videó megtekintése 

További segítséget nyújt az elszámoláshoz a gyakran ismételt kérdésekből összeállított dokumen-

tum: 

Gyakori kérdések megtekintése 

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

az oldalunkon található 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/tajekoztato-video-es-gyakori-kerdesek/ cikkre, 

vagy hívja a (+36 1) 5100 670 telefonszámot, 

hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00, pénteken 08:00-14:00 óra között. 

 

 

COVID-19 KÉZIKÖNYV – összefoglaló a falusi szálláshelyek részére 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség által készített Covid-19 kézikönyv alapján egy rövid összefogla-

lót készítettünk, mellyel a falusi szálláshelyek üzemeltetését szeretnénk segíteni. 

A dokumentum összefoglalja a főbb tudnivalókat a koronavírus tüneteiről, a fontosabb elérhetősé-

geket tünet vagy esetleges probléma esetén, illetve összegyűjtöttünk kihelyezhető táblákat/útmu-

tatókat. Továbbá bemutatja a szükséges legfontosabb teendőket a vendégház megfelelő fertőtlení-

tésére, tisztántartására és különböző óvintézkedéseket, amelyekkel biztonságos és élhető környe-

zetet teremthetünk mind munkatársaink, mind vendégeink számára. 

 

Letölthető dokumentumok: 

Covid19 kézikönyv – összefoglaló falusi szálláshelyek részére 

Kihelyezhető táblák 

 

 

https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/Tajekoztato-video.mp4
https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/GY.I.K_Maganszallashely_Elszamolas.pdf
http://www.kisfaludyprogram.hu/?fbclid=IwAR0aKyIPEpfM6QsO4ly7nqpH2esuelPgW6u3nrKZdWT3CssSZ2AiJq5uYGU
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/tajekoztato-video-es-gyakori-kerdesek/?fbclid=IwAR3QUX1qUkm1PeDl-1HXBeh5-1qAUgUrrAwFL1Jn2_SFXyCj2NlD7gQtNrM
https://falusiturizmus.eu/media/2020/09/Kézikönyv-rövid.pdf
https://falusiturizmus.eu/media/2020/09/kihelyezhető-táblák.pdf
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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 

 

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/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 

 

Felforgatta a magyarok 

utazási szokásait a 

pandémia 

 

 

 Összefogással védik a 

vadvirágos réteket az 

Őrségben 

 

 
 

  Második hullám? A 

magyarok nem aggódnak 

  

„A nyár eleji kijárási korlátozások, a külföldi desztinációk kockázata és a 
sorra elmaradó programok módosították az utazási hajlandóságot, a felka-
pott úti célokat és a külhoni nyaralások kérdését is – derül ki egy nyár 
eleje óta tartó kutatásból.” 

Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/felforgatta-a-magyarok-utazasi-szokasait-
a-pandemia/  

„Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság önkéntes napot szervez 2020. 
szeptember 12-én szombaton Szalafőn a Pityerszer körüli rétek megóvása 
érdekében. Az akcióra várnak minden önkéntes résztvevőt, kicsiket és 
nagyokat egyaránt, olvasható a nemzeti park weboldalán.” 

 

Teljes cikk: 
www.falusiturizmus.eu/ajanlo/osszefogassal-vedik-a-vadviragos-reteket-
az-orsegben/  

„Míg Európa számos országában az emberek legfőbb félelme a 
koronavírus-járvány, nálunk ez csak a hatodik helyen szerepel – derül 
ki az Ipsos felméréséből.” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/masodik-hullam-a-magyarok-nem-
aggodnak/  

http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/felforgatta-a-magyarok-utazasi-szokasait-a-pandemia/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/felforgatta-a-magyarok-utazasi-szokasait-a-pandemia/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/osszefogassal-vedik-a-vadviragos-reteket-az-orsegben/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/osszefogassal-vedik-a-vadviragos-reteket-az-orsegben/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/masodik-hullam-a-magyarok-nem-aggodnak/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/masodik-hullam-a-magyarok-nem-aggodnak/
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140 éves parasztházból lett 

tájház Battonyán 

 
 
 

Guller Zoltán: a belföldi 

turizmusban minden eddigi 

rekord megdőlt a nyáron 

 

 
 

 A hazai kerékpárutak hossza 

2030-ra eléri a 15 ezer kilométert 

  
 

                                                           
Kérjük kedves Feliratkozóinkat és Tagjainkat, hogy amennyiben Facebook oldalunkon/honla-
punkon/programajánlónkban szeretnék megjelentetni közelgő rendezvényeiket, küldjék el ne-

künk a program részleteit az info@falusiturizmus.hu-ra. 

„A belföldi turizmus nemcsak megközelítette, de meg is haladta a tavalyi 
számokat, és az előfoglalások alapján ősszel is kiemelkedő lehet a forgalom 
a hazai szálláshelyeken – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója legfrissebb podcastjában.” 

 
 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/guller-zoltan-a-belfoldi-turizmusban-
minden-eddigi-rekord-megdolt-a-nyaron/ 

„A kormány kiemelten támogatja a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztését, a cél, hogy 2030-ra a kerékpárutak hossza Magyarországon 
érje el a 15 ezer kilométert – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter a Biri-Balkány közti kerékpárút átadó ünnepségén.” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/a-hazai-kerekparutak-hossza-2030-ra-
eleri-a-15-ezer-kilometert/  

 

 
„Battonyán, a várost kettészelő Száraz-ér kanyarulatában, a 
városközponthoz közel, mégis nyugodt, csendes helyen található a 
közelmúltban felavatott tájház, ahol az idelátogatók kiszakadhatnak a 
mindennapok rohanásából.” 

 
Teljes cikk: 

www.falusiturizmus.eu/ajanlo/140-eves-paraszthazbol-lett-tajhaz-
battonyan/  

http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/a-hazai-kerekparutak-hossza-2030-ra-eleri-a-15-ezer-kilometert/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/a-hazai-kerekparutak-hossza-2030-ra-eleri-a-15-ezer-kilometert/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/140-eves-paraszthazbol-lett-tajhaz-battonyan/
http://www.falusiturizmus.eu/ajanlo/140-eves-paraszthazbol-lett-tajhaz-battonyan/
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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

