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Hírlevél - 2021. január 

Lehetőségek a falusi turizmusban képzés 

Hamarosan indul a februári Lehetőségek a falusi turizmusban képzésünk, melyre még 
lehetőségük van jelentkezni! A jelentkezéshez a honlapunkon kitöltött és aláírt dokumentumot 

szükséges elküldeni a gyakornok.fatosz@gmail.com e-mail címre.  
 

Jelentkezési határidő a februárban induló képzésre: 2021. január 20.  
A képzés ára: 80.000 Ft 

 
A képzés online formában valósul meg, melyet a Teams felületen bonyolítunk le. 

Kontaktórás képzésre várhatóan áprilisban kerül sor, kérdés esetén állunk rendelkezésükre! 
 

További információ a honlapunkon található: 
 

https://falusiturizmus.eu/hirek/lehetosegek-a-falusi-turizmusban-kepzes/ 

 

NTAK után áprilistól jön a VIZA is 

A vendégadatok 2021. április 1-től a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) kerülnek a 

hazai szálláshelyekről, amely egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett rendszer. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség hamarosan információs honlapot indít, amelyen a VIZA 
rendszerhez való csatlakozásról a szálláshely-szolgáltatók számára minden információt közzé fog 

tenni annak érdekében, hogy a szolgáltatók egyszerűen és gyorsan tudjanak majd belépni a 
rendszerbe. A kötelező adatszolgáltatás 2021. április 1-jei indulása előtt minden érintett meg fog 

kapni minden szükséges tájékoztatást a csatlakozás folyamatához. 
 

További információért látogasson el a honlapunkra:  
 

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/ntak-utan-aprilistol-jon-a-viza-is/ 
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Kérdőív a képzési igények felmérésére – Határidő meghosszabbítás 

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány megbízásából az Ipsos Zrt. kérdőíveskutatástvégez, 
melyben mind a vezetőbeosztásbanlévők, mind az egyéb alkalmazotti pozícióban dolgozó 

munkatársak elvárásait kívánják felmérni. 
A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el:  

https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/4DtIFhfIhwIMlRFgMVt4 
A kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe. A kutatásban való részvétel önkéntes. Fontos, hogy 

egy válaszadó csak egyszer töltse ki a kérdéssort. 
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben megszakítják a kérdőív kitöltését, a link ismételt 

lekattintásával a kérdéssor az elejéről indulva tudja ismételten rögzíteni válaszait. 
 

Köszönjük a kitöltést!  

Nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót sem 
fizetni 

Január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési 
hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. Az intézkedések meghosszabbításával a cél a 

szektor terheinek könnyítése a járványhelyzet idején. 
 

További információ a honlapunkon található: 
https://falusiturizmus.eu/ajanlo/nincs-turizmusfejlesztesi-hozzajarulas-sem-idegenforgalmi-

ado/ 
 

 

Módosult a számlarendelet, megszűnik a PTGSZLAH nyomtatvány 

Megjelent a Magyar Közlönyben az egyes bizonylatolási kötelezettségekről szóló PM rendeletet 
módosító rendelet (17/2020. PM rendelet). A módosítások elsősorban a számlarendeletet érintik, 
és az áfatörvény módosítására, valamint az új elektronikus számlázással kapcsolatos szabályokra 

reflektálnak.  

Részletek és további változások a honlapunkon olvashatók: 

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/modosult-a-szamlarendelet-bucsut-veszunk-a-ptgszlah-
nyomtatvanytol/ 
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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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Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk Önnek! 

 

 

 


