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Hírlevél - 2021. február 

Március 1-jéig maradnak a korlátozások, gyorsul a bértámogatás kifize-

tése 

 
A járvány harmadik hullámának elkerülése érdekében a kormány március elsejéig fenntartja a vé-

delmi intézkedéseket. A szolgáltató szektornak, köztük a vendéglátásnak nyújtott bértámogatások 

kifizetését felgyorsítják. A védelmi intézkedések fenntartását február második felében újra felül-

vizsgálják. Két esetben lehet akkor enyhítés: ha jelentősen csökken a fertőzöttek száma, illetve, ha 

van elég vakcina.  

A korlátozások márciusig való fenntartása a turizmus-vendéglátás területén az alábbiakat jelenti: 

- Tilos bármilyen élő rendezvényt tartani. 

- A szálláshelyek nem fogadhatnak szabadidős vendégeket, csak üzleti célból utazókat. 

- A vendéglátóhelyeken nincs helyben fogyasztás, csak elvitel, illetve házhoz szállításra lehet 
ételt rendelni. Az üzemi éttermek azonban nyitva tarthatnak. 

- Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. 

- A szabadidős létesítmények, múzeumok, színházak, fürdők, állatkertek továbbra is zárva 
maradnak. 

További információért látogasson el a honlapunkra: 

 https://falusiturizmus.eu/ajanlo/marcius-1-jeig-maradnak-a-korlatozasok-gyorsul-a-bertamoga-
tas-kifizetese/ 
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FelhőMatrac szálláshelykezelő szoftver 

 

 

 

 

- Bosszantják a Vendégem alkalmazás hibái? 
- Egynél több szálláshelyet kezel?  

- Szeretné csökkenteni az adminisztrációval töltött időt? 
- Rendszeresen fogad csoportokat szálláshelyén? 

- Szezonálisan üzemelteti szálláshelyét? 
 

A FelhőMatrac szálláshelykezelő mindezekre megoldással szolgál, és csak akkor szükséges fi-
zetnie, ha van vendége! 

 
A FATOSZ és a FelhőMatrac együttműködésének keretein belül a FATOSZ tagok most 20%-os 

díjkedvezményt kapnak a havi szolgáltatás árából a regisztráció első évében! 
 

További információért látogasson el a honlapunkra: 
https://falusiturizmus.eu/ajanlo/felhomatrac-szallashelykezelo-szoftver/ 

 

Esetlegesen felmerülő kérdés esetén kérjük keresse fel a https://felhomatrac.hu/  weboldalt, 
vagy forduljon hozzánk is bizalommal az info@falusiturizmus.hu email címen. 

  

 

Módosulás a Kisfaludy Programban 

Megváltozott a projektek megvalósítási határideje, az új dátum: 2021. március 31. 
Emellett módosult a záró beszámoló benyújtásának határideje is, végső időpont: 2021. június 30. 

 
A pályázat elszámolására kizárólag elektronikus úton van lehetőség. Az erre fenntartott felület 

2021. március 31. után válik elérhetővé. 

 
https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu/photos/a.165450530133241/4007869132558009/ 

 

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/felhomatrac-szallashelykezelo-szoftver/
https://felhomatrac.hu/
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A visszavonásig a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezet-

tet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési 

kötelezettség 
A Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a következő intézkedések léptek hatályba 

2021. január első napjától: 
 

1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. 
(XI. 13.) Korm. rendelet 
a következő 2/A. §-sal egészül ki: 
 
„2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. ren-
delet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig 
a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájá-
rulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megálla-
pítania, bevallania és megfizetnie, 
b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának 
nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megálla-
pított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adó-
hatósághoz.” 

 
A turizmusfejlesztési hozzájárulást kizárólag elektronikusan küldhető be, benyújtásáról szóló hi-

vatalos kitöltési útmutató elérhető honlapunkról is: 
https://falusiturizmus.eu/hirek/turizmusfejlesztesi-hozzajarulas-bevallasa-2021-ben/ 

 
 

Hogyan fogadhatok vendégeket a korlátozások ideje alatt?  

A korlátozások ideje alatt kizárólag olyan vendégek fogadhatók, akik üzleti, gazdasági, oktatási 
céllal érkeznek, vagy a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába tartozó sze-

mélyként, továbbá egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából kívánnak megszállni.  

Jelen állás szerint a korlátozások 2021. március 1. 24:00 óráig érvényesek! 

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében célszerű a vendég figyelmét felhívni arra, hogy iga-
zolja a szálláshelyen való tartózkodásának üzleti, gazdasági vagy oktatási célját. Erre a célra jel-
lemzően valamilyen okirat, igazolás elfogadható, amely a jelzett cél alátámasztására alkalmas.  

Teljes cikk az alábbi linkről érhető el: 
https://falusiturizmus.eu/hirek/hogyan-fogadhatok-vendegeket-a-korlatozasok-ideje-alatt/ 

 

 

https://falusiturizmus.eu/hirek/turizmusfejlesztesi-hozzajarulas-bevallasa-2021-ben/
https://falusiturizmus.eu/hirek/hogyan-fogadhatok-vendegeket-a-korlatozasok-ideje-alatt/


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 

 

   

 

Új képzési profilok a Georgikonon 

 
2021. szeptemberétől a keszthelyi Georgikon két új specializációval várja a továbbtanulni szán-

dékozókat, megismerkedhetnek a jelentkezők a borturizmussal, illetve a rurális turizmussal 

Ezen kívül újra lehetőség nyílik jelentkezni a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakkép-

zésre is.  

Az alábbi videóból megtudhatjuk, hogy milyen a turizmus-vendéglátás szak a Georgikonon:   

https://www.youtube.com/watch?v=1yhMpxag9hA&feature=youtu.be 

Jelentkezési határidő: február 15. 

További információ az alábbi linken található: 

 https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu/  

 

Együttműködés a Falusi Portékák webáruházzal 

 

A Falusi Portékák webáruházban gyönyörű konyhai és kerti portékák, zománcozott termékek, 
magyar kézművesek által készített kerámiák, textilek, illetve népies stílusban készült tárgyak és 

kisbútorok közül válogathat! 
A családi vállalkozásban működtetett Falusi Portékák webáruház az alábbi linken keresztül érhető 

el: https://falusiporteka.hu  
Együttműködésünknek köszönhetően FATOSZ tagoknak a webáruház 13 % kedvezményt biztosít 

teljes árú termékeire.  

Kuponkód: 356V267Z 
 

Jó vásárlást kívánunk! 

https://www.youtube.com/watch?v=1yhMpxag9hA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gwk1cf3dgEUzptkBiwpLcn1tFkJeYBmu7nlW-gSVkMYM4qNYTDV38MvU
https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu/
https://falusiporteka.hu/

