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HÍRLEVÉL (2022. NOVEMBER) 

 

A tartalomból: 

• hatpontos intézkedési csomag a turizmus megsegítésére 

• tudásátadás akadémia 2022. november 16 Biharugra; 

• Programajánló Szeghalom, Bucsa, Füzesgyarmat, Zsadány 

• Beszámoló – Vésztő 

• Kisfaludy 2030 program kötelező fenntartási jelentés; 

• adatfeltöltés lehetősége az új honlapra; 

• szálláshelyminősítés regisztráció; 

• magánszálláshely kisokos; 

• hirdetés csak NTAK regisztrációs számmal; 

  
 

Tisztelt Olvasó! 

A hírlevelünk segítségével térségünket érintő aktuális szakmai híreket, 

újdonságokat és hasznos információkat szeretnénk nyújtani.   

  

 

HATPONTOS INTÉZKEDÉSCSOMAGGAL SEGÍTI A 

TURIZMUST A KORMÁNY 

 

Két fontosabb változás, amely a magánszálláshely üzemeltetőket érinti: 

• a 2021. december 31-ig nyilvántartásban szereplő és működő magán- és egyéb 

szálláshelyek esetében az első szálláshely-minősítés regisztrációjának határideje 

mailto:info@sarretitura.hu
http://www.kste.gportal.hu/
http://www.sarretitura.hu/


Körös - Sárrét Turizmusáért Egyesület     
Székhely: 5526, Kertészsziget, Kossuth u. 1 
e-mail: info@sarretitura.hu ;     www.kste.gportal.hu /www.sarretitura.hu 

2024. január 1-re módosul. A halasztás az érintett szolgáltatóknak további felkészülési 

időt ad a szálláshely-minősítési eljárás lefolytatására. 

• 2023. július 1-jre módosul a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók NTAK-

adatszolgáltatásának kezdő napja. A féléves halasztás hosszabb felkészülési időt 

biztosít a szolgáltatóknak az adatszolgáltatási gyakorlat feltételeinek minél hatékony 

kialakítására, a digitális átállásra, a szoftverek használatának elsajátítására. 

A teljes cikk itt olvasható.  

  

KÖRÖS-SÁRRÉT ÉRTÉKEI – SZAKMAI TUDÁSÁTADÁS 

AKADÉMIA 
  

Az Egyesületünk tavaszi közgyűlésén elterveztük, hogy a térségi települések turisztikai 

együttműködését fokozzuk és a térségi fiatalokat bevonjuk a közös munkába. 

Az első szakmai rendezvény helyszíne Biharugra, ahol a kisrégiós értékek bemutatásán túl 

gyakorlati aktualitásokkal kapcsolatos információk cseréjére is lehetőség lesz.  
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SZEGHALMI ADVENTI PROGRAMOK  
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MADÁRVÁRTÁBAN 

 

Körös-Maros Nemzeti Park Bihari Madárvárta 

Adventi hangulatban természetes anyagokból asztali díszeket, karácsonyi ajándékokat 

készíthetnek vendégeink, illetve meghívott előadó közreműködésével még egy karácsonyi 

történetnek is részesei lehetnek a jelenlévők. 

Helyszín/találkozó: Bihari Madárvárta 

GPS koordináták: É: 46° 58’ 32,40” K: 21° 38, 28’89” 

Részvételi díj: 3000 Ft/fő 

Információ, jelentkezés: Tóth Zsuzsanna (+36 30 687 0816 )  
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SINKA ISTVÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, NÉPFŐISKOLA 

ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR – VÉSZTŐ-MÁGOR 

2022. november 21-én este Nagy László muzeológus, Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely 

igazgatója tartott előadást a művelődési központban. Az előadás során a jelenlévők érdekes 

információkat hallhattak Mágor történelméről, éves programjairól és a fejlesztésekről, melyek 

a jövőben várhatóak. Az előadás végén kötetlen beszélgetés keretein belül feltehették a 

jelenlévők a felmerült kérdéseiket, melyre igazgató úr választ is adott. Az előadás Vésztő Város 

Önkormányzatának TOP-5.3.1. –Helyi identitás és kohézió erősítése Vésztőn- elnevezésű 

projektjének keretében valósult meg. 

 

 

 ADATFELTÖLTÉS LEHETŐSÉGE AZ ÚJ HONLAPRA 
  

Már működik a sarretitura.hu honlapunk, ahol a térségünk és Egyesületünk tag 

településeinek információiról tudjuk tájékoztatni a helyi és az érdeklődő embereket. 

A honlap működésénél alapvető célunk volt, hogy minél könnyebben tudják a térségi – 

települési információkat megtalálni, „szűrni” a látogatók. 

Mivel a legpontosabb és aktuális információt helyi szinten tudják Tagjaink, ezért az adatok 

feltöltésére egy regisztrációt követően lesz lehetősége minden településnek. 
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Az adatfeltöltés az alábbi kategóriákban történhet: 

·         látnivalók (ide kérjük a templomok, szobrok, állatok, növényzet, múzeumok, 

kiállítóhelyek) adatrögzítését; 

·         rendezvények (időponttal együtt lehet feltölteni az eseményeket); 

·         szálláshelyek; 

·         szolgáltatások (ide feltölthetőek a gyógyszertár, kerékpárkölcsönzés, egyéb 

eszköz, vagy a turisták időtöltését elősegítő szolgáltatás, minden, amit a tagjaink 

ajánlanak); 

·         üdülési ajánlatok (1 napos programcsomagok, túraajánlatok); 

A honlap úgy van kialakítva, hogy a településeknél automatikusan megjelennek az oda tartozó 

információk (szálláshelyek, látnivalók, szolgáltatások, rendezvények, ajánlatok). 

A belépési kódot és a részletes használati útmutatót kérje e-mailben: info@sarretitura.hu 

 

 

KÖTELEZŐ FENNTARTÁSI JELENTÉS BENYÚJTÁSA!!  
 

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 

fejlesztése konstrukcióban támogatást elnyert és hatályos támogatói okirattal rendelkező 

kedvezményezett köteles a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet és a pályázat keretében 

létrehozott fejlesztéseket, beszerzett eszközöket a projekt záró beszámolója első benyújtásának 

napjától számított harmadik év végéig fenntartani és erről a Projekt Fenntartási Jelentésben 

számot adni évente egy alkalommal. 

 

A fenntartási jelentéstételi kötelezettség teljesítésnek egyszerűbbé tétele érdekében a záró 

elszámolásra is alkalmazott TÉRKŐ-ben került kialakításra, a kifejezetten erre a célra szolgáló 

elektronikus felület, amely a mai naptól az Ön számára is elérhetővé vált. 

 

A fenntartási jelentés benyújtását és kitöltését segítve elkészült az erről szóló Útmutató, amely 

az alábbi linken érhető el: 

pfj_utmutato_tfc_m_112.pdf  

 

A fenntartási jelentés benyújtásának határideje az elektronikus felületen: 2022.12.07. 
 

 

A KÖTELEZŐ SZÁLLÁSHELY MINŐSÍTÉS FELTÉTELEI 
  
A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első 

szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – 

regisztrálniuk kell: Magánszálláshely és egyéb szálláshely esetén 2024. január 1-ig! 

Új szálláshely létesítése esetén a kötelező minősítés megszerzése az első lépés, ezt követően 

van mód a jegyzőtől kikérni a működési engedélyt. 

Bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: https://szallashelyminosites.hu/ 
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KISOKOS SEGÍTI A MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK LÉTESÍTÉSÉT 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) MAGÁNSZÁLLÁSHELY KISOKOS címmel 

kiadványt állított össze, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson új magánszálláshely 

létesítéséhez. A füzet a kezdeti lépések bemutatása mellett a teljes körű tájékozódásban és a 

körültekintő döntéshozatalban is támogatja az új és leendő magánszálláshely-szolgáltatókat. 

A füzet innen tölthető le. 

 

 ONLINE HIRDETÉS CSAK NTAK REGISZTRÁCIÓVAL 
 

A Kormány továbbra is elkötelezett a turisztikai ágazat fehérítésé iránt, ezért újabb 

intézkedések lépnek életbe a tisztességes turisztikai vállalkozások védelme érdekében. 2020. 

október 1-jétől minden szálláshelynek, amelyet online közvetítő oldalon hirdetnek, kötelezően 

fel kell tüntetni a hirdetésen az NTAK regisztrációs számát és típusát. 

  

Bővebb információ  Online hirdetés csak NTAK regisztrációval 
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