
FEBRUÁRI HÍRLEVÉL 
 

A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 
 

 

Kedves Tagtársak! 

 

Január elején kiküldtünk minden tagunknak egy információt aktuális tagsági helyzetéről. Kérjük, 

figyelmesen olvassák át , mert még mindig érkeznek rosszul a számlánkra befizetések. 

Legtöbbször előforduló probléma, hogy a tagdíj befizetések szerint valaki nem fizetett a 2015-ös évre, 

a megjegyzés rovatban mégis 2016. évi tagsági díjat tüntet fel. Ebben az esetben 2015-re tudjuk 

figyelembe venni a befizetést, így a 2016-os évre március 31-ig kell elutalni a 2016. évi összeget. 

Bármilyen kérdés esetén kérem e-mailben (info@baranyavidek.hu) vagy telefonon (70/413-8018) 

kérjenek információt. 
Köszönjük! 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

aktuális információit, melyet szeretnének megosztani másokkal. (info@baranyavidek.hu) 

 

 

A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 

(FATOSZ) HÍREI 
 

PÉNZTÁRGÉP LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 

Falusi szállásadóknak 

2010. év 

24/1995 PM rendelet módosításával bekerülnek a falusi szállásadók (a KSH TEÁOR ’08  szerinti 

55.20 szolgáltatás alá tartozók)  a nyugtaadási kötelezettségüket CSAK PÉNZTÁRGÉPPEL kiállított 

nyugtával tehetnek eleget körébe. 

ÁFA tv. 166.§ (2) bek. szerint a pénztárgéppel való nyugtaadási kötelezettség alól mentesül az a 

kötelezett, aki ezt számlakibocsájtásával teljesíti. Tehát ha minden bevételről számlát állít ki a 

kötelezett, akkor nem kell pénztárgépet működtetnie. 

 

2014. év 

50/2013 NGM rendelet 9-§ C. bekezdése értelmében azok a pénztárgéppel kiállított nyugtaadásra 

kötelezettek, akik az ÁFA tv. 166.§ (2) bekezdése szerint teljesítik eme kötelezettségüket, a számla 

tartalmának megfelelően (vevő neve, székhelye, számla száma, stb) adatszolgáltatásra kötelezettek a 

NAV felé. 

Ekkor hívtuk fel a figyelmüket a falusi szállásadóknak, hogy az aki 2013. szeptember 1- előtt is az 

ÁFA tv. 166.§ (2) bek. szerint teljesítette a nyugtaadási kötelezettségét (tehát mindenről számlát adott) 

az a PTGSZLAB nyomtatványon jelentse ezt be 2014. március 15-g (17-ig), mert ezzel a bejelentéssel 

MENTESÜLNEK  2014.ÉV BEN A PTGSZLAA NYOMTATVÁNY (HETI 

ADATSZOLGÁLTATÁS)  KITÖLTÉSE, BEKÜLDÉSE ALÓL. 
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2015. év 

Minden pénztárgéppel kiállított nyugtaadásra kötelezett, aki eme kötelezettségét számlakibocsájtással 

teljesíti 2015. január 1-t követően kiállított számlájáról, havi bontásban, tárgyhónapot követő hó 15-ig 

PTGSZLAH nyomtatványon köteles adatszolgáltatást adnia bevételéről. Amennyiben tárgyhónapban 

nem volt bevétele, abban az esetben nincs adatszolgáltatási kötelezettség. 

 

JELEN ÁLLAPOT 

A jelen hatályos A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 

pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített 

adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 4/2013. ( XI.15.) NGM rendelet 1. sz. 

mellékletében, mint pénztárgéppel nyugtaadásra kötelezettek között – még mindig - szerepel a TEÁOR 

55.2 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltató (köztük a falusi is). 

2016 évben is a 2015 évnek megfelelően PTGSZLAH nyomtatványon kell bevallani a tárgyhóban 

kiállított számlák adatait, amelynek új verziója a NAV honlapján itt érhető el: 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok

_nav/adatbejelentok_adatmodositok/PTGSZLAH.html 

 

Palatin Éva 

A FATOSZ könyvelője 

 

Bővebben: http://www.fatosz.eu/penztargep+lepesrol-lepesre.html 

 

Utazás kiállítás 2016 

 

A 2016. március 3-6. között megrendezésre kerülő 39. UTAZÁS Nemzetközi Idegenforgalmi 

kiállításon a Magyar Turizmus Zrt. a FATOSZ részére biztosított egy pultot a belföldi részben, a 

központi szigeten. 

 Ez a központi sziget az idén meghirdetett „Gasztroélmények Éve” kapcsán elsősorban erről a 

turisztikai termékről fog szólni, ezáltal is serkentve a hazai utazóközönséget a belföldi utazásra és a 

SZÉP Kártya használatára. 

A FATOSZ várja tagjainak, megyéinek kiadványait a kiállításon illetve előzetesen megküldve a 

FATOSZ Irodába (1077.Budapest, Király u.93.). 

 

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Megnyílt az Egri Érseki Palota Látogatóközpontja 

1,34 milliárd forintos beruházás volt az Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont 

létrehozása, mely 2016. január 6-tól várja az érdeklődőket. 

Ez Kelet-Közép-Európa egyetlen olyan főpapi palotája, amelynek egyik szárnya napjainkban is eredeti 

funkcióját tölti be, míg a legrégebbi, legértékesebb középső szárnyát most már a nagyközönség is 

látogathatja.  

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/megnyilt-az-egri-erseki-palota-latogatokozpontja-1133311 

 

Térkép készül a hazai gyógy- és termálfürdőkről 
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A Magyar Fürdőszövetség ajánlásával készül el az térkép, melyen az összes Magyarországon 

megtalálható gyógyfürdő és termálfürdői szerepelni fog külön megjelöléssel, hogy melyik víz milyen 

betegségekre, bajokra gyógyító hatású. 

A kiadványban 58 fürdő részletesebb leírását is olvasni lehet majd, amiből kiderül a vizének 

összetétele és milyen betegségek kezelésére javasolt. 

A Magyar Turizmus Zrt 9000 darab hajtogatott példányt terjeszt majd kiemelt Tourinform-irodákban, 

míg a Magyar Utazási Irodák Szövetsége 1000 hajtogatott térképet helyez ki kiemelt, beutaztatásban 

jelentősebb utazási irodákban.  

Bővebben: http://turizmus.com/innovacio/terkep-keszul-a-hazai-gyogy-es-termalfurdokrol-1133007 

 

PÁLYÁZATOK 

2016 tavasza: pályázat családi házak felújítására 

Az idén tavasszal induló 150 milliárd forintos támogatásból 2020-ig akár 3 millió régi építésű, 

korszerűtlen családi ház felújítása is megvalósulhat, támogatva az épületek hőszigetelését, a 

nyílászárók cseréjét, valamint a villamos- és vízhálózatok felújítását.  

A felújítási költség 40 százaléka lesz vissza nem térítendő, uniós támogatás, míg az önrész várhatóan 

45 százalék lesz, a maradék 15 százalék pedig kamatmentes, visszatérítendő támogatásból származik. 

A pályázatoknak várhatóan három üteme lesz, egyenként 30-40 milliárd forintos támogatással, 

amelyet régiónként hirdetnek meg. 

Bővebben: http://amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/2-uncategorised/9334-2016-tavasza-palyazat-

csaladi-hazak-felujitasara 

 

XXVIII. KISJANKÓ BORI ORSZÁGOS HÍMZŐPÁLYÁZAT és KIÁLLÍTÁS 

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. és a 

Matyó Népművészeti Egyesület meghirdeti a XXVIII. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázatot. 

 A pályázat célja a magyar népi hímzések és viseletek hagyományainak megőrzése és 

továbbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert területek felkutatása és feldolgozása, továbbá olyan népi 

iparművészeti hímzések készítése, amelyek mind művészi, mind használati érték szempontjából 

megfelelnek a mai kor követelményeinek. 

A hímzéseknek postai úton 2016. május 27-ig kell megérkezniük. 

Bővebb információ: http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/12301/ 

http://turizmus.com/innovacio/terkep-keszul-a-hazai-gyogy-es-termalfurdokrol-1133007
http://amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/2-uncategorised/9334-2016-tavasza-palyazat-csaladi-hazak-felujitasara
http://amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/2-uncategorised/9334-2016-tavasza-palyazat-csaladi-hazak-felujitasara
http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/12301/


Programajánló 

2016. február 4-9. :  Busójárás - Mohács 

Bővebb információk a busójárás hivatalos honlapján: http://www.mohacsibusojaras.hu/ 

 

Ökopark – Bükkösd:  

- 2016.02.14: Valentin napi randevú - Egy romantikus séta, aztán egy különleges ebéd a Galagonya 

Étteremben, afrodiziákumokkal fűszerezve, végül igazi szerelmes-összebújós lovashintózás... 

- 2016.02.20. 20:00: Farsangi retro party - Unod már az unalmas farsangi bálokat és 

összejöveteleket? Légy részese egy nem mindennapi eseménynek a Galagonya Étteremben! Utazz 

velünk vissza a 60-as 80-as és 90-es évek klasszikus világába és bulizzunk át egy éjszakát! 

- 2016.02.27. (7:00): Nyílt élmény disznóvágás 

 

Bővebben: www.okobukkosd.hu, info@okobukkosd.hu 

 

Reneszánsz Élménybirtok Bikal: 

- 2016- január 9-től február 29-ig szombati nyitvatartással: Téli standard program. 

 

Bővebben: http://elmenybirtok.hu/programok 

 

Óbányai tüzeskerék gurítás – Hutzelsonntag                           

 

- 2016. február 14. Helyszín: Óbánya 

 

Ez a nap Óbányán a Tüzeskerék-gurítás hagyományának felelevenítését jelenti. a Tüzeskerék-gurítás 

egy látványos, ősi ünnep, termésjósló szokás, tavaszköszöntő, télűző... s nevezhetnénk még 

sokféleképpen, de ami a legfontosabb: ilyen helyszínen, ilyen gyönyörű és ritka élményben csak annak 

lehet része, aki Óbányára és résztvevő szemlélője lesz az eseménynek. 

"Óbányán a Hutzelsonntag-ot a katolikus vallás szerint Nagyböjt első vasárnapján tartják. Nevét - 

Hutzel - a német nemzetiségi lakosságtól nyerte, mely az "aszalvány, aszalt gyümölcs" megfelelője, 

egyben a böjti étkek egyik meghatározója a településen. Termésjósló szokás, amit még a betelepített 

németek az óhazából hoztak. A rendezvény csúcspontja a tüzeskerék-gurítás, melyre vasárnap 

sötétedéskor kerül sor. A tüzeskereket a Nappal, mint a jó termés beérlelőjével azonosítják, ezért 

amerre gurul a kerék, arra lesz idén bőséges a termés. 

Információ: Tourinform Pécsvárad 

Tel: 72/466-487 

E-mail: pecsvarad@tourinform.hu 

 

Tenkes Lovastanya, Siklós: 

- 2016. február 13. 8:00: VIII. Tenkesalja Böllérfesztivál 

 

Bővebb információ: http://www.tenkeslovastanya.hu/ 

 

Februárban is péntek esti programok várják a Zselici Csillagparkban 

Péntekenként - derült időben - a csillagos ég csodáit mutatják be csillagász szakemberek, távcsövek 

segítségével. A program része: planetáriumi előadás és vetítés, meteorit- és természeti kiállítás 

megtekintése.Borús időben csak a benti programokat tartják meg. 

Pénteki nyitva tartás: 15 és 23 óra között.21 óra után csak előre bejelentkező vendégeket fogadnak. A 

korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! 

Helyszín: Zselici Csillagpark, Csillagvizsgáló 
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Részletek, jelentkezés: tel.: 82/505-180, e-mail: info@zselicicsillagpark.hu, honlap: 

www.zselicicsillagpark.hu 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.02.06. 16:00: Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét 

Bábjáték négyéves kortól – Bóbita Bábszínház 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

- 2016.02.06. 19:00: Boldog kínai újévet! – A belső-mongóliai Ordoszi Nemzeti Ének- és 

Táncszínház gálaműsora, összművészeti bemutató - Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – 

Koncertterem 

- 2016.02.12. 21:00: Metronóm Jazz Klub: Fábián Juli & Zoohacker  - Lemezbemutató koncert 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016:02.18. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Nagy János Experiment 

A formáció vendége a világ egyik legelismertebb és legjobb basszusgitárosa  

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.02.20. 16:00: Hüvelyk Matyi 

Bábjáték 4 éves kortól 

Helyszín:  Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

- 2016.02.20. 20:00: Road koncert  

Vendégek: Dorothy, Nomad 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.02.24. 18:00: Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán | Duma Swing: Kovács András Péter, 

Janklovics Péter, Illés Ferenc 

Dumaswing: Gitár, nyakkendő és a szving ötven árnyalata. 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.02.26. 20:00: Kelemen Kabátban 

Maradjatok Gyerekek! 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.02.27. 16:00: Terülj, terülj, asztalkám! 

Bábelőadás 4 éven felülieknek 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

- 2016.02.28. 16:00, 19:00: Nézőművészeti Kft. – Szkéné: Parti Nagy Lajos: Don Quijote (DoN 

kiHÓtE) 

A Zsolnay Színház bemutatja a népszerű szerző írásából: 

„Színi darabok egy regényből” 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

- 2016.02.04. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Hebridáktól Skóciáig - Öltözzünk az évszakhoz: 

északi tájak és kompozíciók a Kodály Központban! 

- 2016.02.06. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene! III. 

Szórakoztató komolyzenei ismertetősorozat, nem csak fiataloknak 

-  2016.02.07: 20:00: Monty Python: Brian élete a pécsi Kodály Központban - Monty Python: Brian 

élete című film alapján 

-  2016.02.14. 19:00: Pannon Filharmonikusok: La dolce vita – Valentin-napi hangverseny 

Az édes élet mindenkinek kijár... 💕💕 💕  

💕💕 💕 Szerelmesek előnyben! 

- 2016.02.16. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VI. 
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A legkisebbekre szabott játékos zenei program 

- 2016.02.20. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VI. – Áll a bál 

A ház rezidens zenekarának délutáni zenei foglalkozásai 

 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 

 

Katica Tanya, Patca: 

- 2016.02.06 - 2016.02.07.: Télkergető farsangi napok 

- 2016.02.13 - 2016.02.14. (10:00-18:00): Mesterségek napja: babakészítés Török Emőke 

nemzetközi babatanárral 

- 2016.02.20 - 2016.02.21. (10:00-18:00): Öko hétvége 

- 2016.02.27 - 2016.02.28. (10:00-18:00): Jégtörő Mátyás 

 

Bővebben: www.katicatanya.hu 
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