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Beszámoló a 2016-os év tevékenységeiről 

Egyesületünk 2016-ban is a megszokott lendülettel végezte tevékenységét, szervezte programjait és 

információval látta el tagjait, aktív tevékenységet végzett a régió falusi vendégfogadása és a tagjai 

érdekében. 

2016-ban beadott pályázatok: 

- DDCM - Zöld Megoldások pályázatára nyújtottunk be projektötletet „Gasztrosuli bemutatók” címmel, 

melyben helyi termék készítéséről szóló bemutatókat terveztünk siklósi és villányi iskolákban. A projektet 

egy nagyrendezvény zárta volna. Összege: 1.000.000,- Ft. Sajnos a pályázat szűkös anyagi keretei miatt 

támogatást nem nyertünk.  

- NEA-hoz nyújtottunk be két pályázatot. Az egyiket egy működést segítő támogatás elnyerésére, a 

másikat egy székelyföldi tanulmányi útra. Mindkettővel nyertünk 500.000 – 500.000,- Ft-ot. A 

programokat sikeresen lebonyolítottuk.  

- 2016. március 15-én a Visegrádi Alaphoz nyújtottunk be pályázatot tudásátadás témakörben. A szlovák 

és cseh partnerek részére mutatnánk be 3 workshop és 1 konferencia keretében a magyarországi falusi 

turizmus módszertanát, a klaszterfejlesztéseket, jó példákat a vendéglátás területéről. Összege 5.000.000,- 

Ft. Itt pedig a döbbenetes pályázati aktivitás miatt olvadtak el a támogatási esélyek. 

- A Zsolnay Örökség Központ „Védőháló a családokért” EFOP pályázatában partnerekként működünk 

közre helyi termék témakörben. Célunk, hogy minden korosztály megismerje a házi készítésű termékeket 

és az egészséges életmódban való szerepüket bemutatóink során. A pályázatot a ZSÖK elnyerte, így már 

februárban indulnak „Gasztrosuli” programjaink a Zsolnay Kulturális negyedben. Helyi termék-

előállítóinkat megkeressük ebben az ügyben! 

- Interreg pályázatot adtunk be vezető partnerként, melynek célja, hogy a horvátországi területeken élő 

közösségek is megismerkedjenek a falusi vendéglátással. Oktatási anyag fejlesztése és egy többnyelvű 

honlap segítené a programban résztvevőket, hogy elsajátítsák a vendégházak üzemeltetéséhez szükséges 

ismereteket és működőképes szolgáltató helyeket hozzanak létre Horvátországban. Sajnos a pályázói 

dömping itt sem segítette esélyeinket, így ez a program nem indul el. 

- Interreg pályázatban működünk közre partnerként a Göcseji Falumúzeummal együtt. A horvát oldalon 

tervezik egy skanzen létrehozását, melynek kialakításában és programokkal való megtöltésében segítenék 

szakmailag a magyar partnerek a külföldi kollégákat. Helyi termék bemutatók, fesztiválok és 

hagyományőrző bemutatók színesítenék a skanzen életét. A pályázat ránk jutó összege 10.000.000,- Ft. A 

pályázat elbírálását 2017. januárjára ígérik. 



- A Visegrádi Alaphoz nyújtottunk be december 1-én pályázatot tudásátadás témakörben. A szlovák 

(Nyitrai Egyetem, Közép-Szlovákiai Tourinform Szervezet) és cseh partnerek (Jihlava-környéki Turizmus 

Egyesület) részére mutatnánk be 3 workshop és 1 konferencia keretében a magyarországi falusi turizmus 

módszertanát, a klaszterfejlesztéseket, jó példákat a vendéglátás területéről. A pályázat eredményeként 

többnyelvű honlapot hoznánk létre a partnerekkel a módszerek cseréjére. Összege 5.000.000,- Ft. 

Főbb rendezvényeink 2016-ban: 

- 2016. szeptember 25-én Pécsett a Széchenyi téren rendeztük meg a XII. Falusi Turizmus Utcafesztivált, 

melyen gazdáink helyi termék kóstolóval és zenével várták az érdeklődőket.  

- 2016. október 1-én a Falusi Vendégfogadók XI. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiváljának a helyszíne idén a 

Tolna megyei Báta volt. Baranyából kilépve idén egy másik megyében mérték össze tudásukat a 

versenyző csapatok, akik lelkesen és vidáman alkották meg és tálalták fel különféle ételeiket a zsűrinek és 

a közönségnek.  

- 2016. október 7-én Székelyföldön, a romániai Bikfalván rendeztük meg a II. Magyar-Székely 

Gasztroszeánszt a helyi vendégfogadók részvételével. A részvétel lehetőségét felkínáltuk tagjainknak. 

- 2016. október 14-én a PTE "Környezet-Biztonság-Turizmus" konferenciáján helyi vendégfogadók 

biztosították a cateringet a Zsolnay Negyedben. Színes és finom kínálatuk lenyűgözte a résztvevőket.  

  

 
 

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 

 
Megyei vezetők értekezlete 

A FATOSZ 2016.12.14-én Budapesten tartotta meg a Megyei vezetők értekezletét. Az alábbi fontos 

témák kerültek megvitatásra: 

- Elindult a FATOSZ új honlapja, a falusiturizmusok.eu. Sajnos sok a gond vele és nem működik 

megfelelően, ezért a fejlesztők dolgoznak a hibák kijavításán. 

- A TB járulék összege 2017. január 1-től személyenként 7.110,- Ft lesz, melyet mindenki köteles 

megfizetni, akinek nincs főállása, vagy másik vállalkozása a falusi szállásadás mellett. 

- Gépjármű költség elszámolásánál a NAV norma alapján a gépkocsikra 15,- Ft/km amortizáció 

számolható el 2017. január 1-től. 

- A 100.000,- ft ÁFA-tartalmat meghaladó számláknál kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámát is a 

számlán. 

- A NAV kiadott egy tájékoztatást arról, hogy kiknek kell 2017. január 1-től kötelezően pénztárgépet 

használniuk. A listán szerepel, hogy az összes szálláshelynek rendelkeznie kell online pénztárgéppel, 

kivéve a falusi szálláshelyeket. Nekik 2017. január 1-től nincs ügyfélkapun keresztül történő lejelentési 

kötelezettségük sem. A tájékoztató az alábbi linken érhető el: 

mailto:info@baranyavidek.hu


http://www.mobilpenztargep.hu/hirek/teaor-lista-kiknek-kell-penztargepet-hasznalni-2016.-szeptember-

30-tol..html 

- Felújítják a FATOSZ irodát Budapesten. 

A FATOSZ akkreditálta 70 órás „Korszerű falusi turizmus gyakorlata” képzését és ezentúl csak az 

országos szervezet   folytathat ilyen képzést.  

 

Falusi turizmus képzés 

A FATOSZ első alkalommal Budapesten szervezi meg „Korszerű falusi turizmus gyakorlata” képzését, 

mely 60 óra elméleti és 10 óra gyakorlati oktatásból áll és OKJ-s bizonyítványt kapnak a résztvevők. A 

képzésen való részvétel díja még kalkuláció alatt van. Szeretnénk előzetesen felmérni, hogy hányan 

érdeklődnének Baranyában a képzés iránt. Kérem jelezzék az info@baranyavidek.hu e-mailcímre 

részvételi szándékukat azok, akik el szeretnék végezni a tanfolyamot pécsi helyszínen. 

 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Hírek a Dél-Dunántúlról 

170 millió forintból végzik a mecseki barlangok felújítását 

Európai uniós forrásból végzik többek között az abaligeti és tettyei mésztufa barlang környezetvédelmi 

célú átalakítását és felújítását. A projekten belül mindkét barlangban korszerűsítik a világításrendszereket, 

kőzet-megerősítési munkákat végeznek, az abaligeti barlangban pedig monitoringrendszert építenek ki.  

A munkálatok miatt az Abaligeti-barlang már nem látogatható, a tettyei barlang pedig február elsejétől 

lesz zárva. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/170-millio-forintbol-vegzik-a-mecseki-barlangok-felujitasat-

1140811 

 

Pályázati ajánló 

 

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 

támogatása” című pályázat. A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16 

A pályázat fő célja, hogy a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő 

mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már 

működő nem mezőgazdasági tevékenységeit támogassa és elősegítse ezen vállalkozások több lábon 

állását. A projekt további céljai: a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a 

támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és 

vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és 

a foglalkoztatás erősítése. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 35,94 milliárd Forint 

http://www.mobilpenztargep.hu/hirek/teaor-lista-kiknek-kell-penztargepet-hasznalni-2016.-szeptember-30-tol..html
http://www.mobilpenztargep.hu/hirek/teaor-lista-kiknek-kell-penztargepet-hasznalni-2016.-szeptember-30-tol..html
mailto:info@baranyavidek.hu
http://turizmus.com/ujdonsag/170-millio-forintbol-vegzik-a-mecseki-barlangok-felujitasat-1140811
http://turizmus.com/ujdonsag/170-millio-forintbol-vegzik-a-mecseki-barlangok-felujitasat-1140811


Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

- falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése (döntően szálláshelyfejlesztés) 

- nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához 

szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, 

árusító helyek kialakítása, fejlesztése 

Legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés 

vásárlása – kötelező! Fontos, hogy mezőgazdasági beruházás nem támogatható jelen pályázatból.  

Ha a projekt keretében belül szálláshelyfejlesztés szerepel, akkor annak a szálláshely kapacitás 

növekedésével kötelező együtt járnia és legalább egy új szolgáltatásnak kell létrejönnie.   

Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásának feltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (továbbiakban FATOSZ) 

által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása. 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 

A projekt végrehajtására a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított maximum 24 hónap áll 

rendelkezésre.  

 

Támogatást igénylők köre:  

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás 

2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő (ide értve az őstermelőket is) 

Támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3-tól 2019. január 28-ig van lehetőség.A támogatás 

formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatási intenzitás függ a megvalósulási hely településétől (max. 50-70%)Az igényelhető előleg az 

elnyert támogatási összeg maximum 50%-a lehet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.  (közel 50 millió forint) A pályázattal 

kapcsolatos információkat az egyesület áll tagjai rendelkezésére. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-

fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1 
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Programajánló 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2017.01.13. 19:00: Dumaszínház: Borsodi homályos  

Aranyosi Péter önálló estje 

Ráadás január 13-án! Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2017.01.17. 19:00: Zsolnay Színház * Háy János: Házasságon innen, házasságon túl 

A Pesti Magyar Színház előadása 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2017.01.19. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Balogh Balázs Quintet 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2017.01.21. 20:00: Ed Philips & the Memphis Patrol 
Forró Rockabilly / Rock and Roll Budapestről... 

Vendég: Fool Moon 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

- 2017.01.06. 19:00: MozART group 

A klasszikus zene Monty Python társulata Pécsett! 

- 2017.01.07. 19:00: Budapest Bár koncert 

Kitűnő csapattal Ismét Pécsre érkezik a Budapest Bár, hogy jókedvűen induljon az év! 

- 2017.01.14. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház IV. – Feketén-fehéren 

Félkomolyan a komolyzenéről 

- 2017.01.17. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák V. 

A legkisebbekre szabott játékos, zenei program 3 éves korig.  

- 2017.01.19. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Leningrádi szimfónia 

Egy este a 20. századi orosz zene két megkerülhetetlen figurája, Rahmanyinov és Sosztakovics 

műveivel. 

- 2017.01.24. 19:00: Nemzeti Filharmonikus Zenekar 

Vezényel Kovács János 

- 2017.01.27. 19:00: Varnus Xavér orgonahangversenye 

A világhírű orgonista első ízben mutatja be Bach ismert darabját... 

- 2017.01.30. 19:00: Kína néptánckincse – Egzotikus kínai táncshow 

Beijing Dance Academy 

- 2017.01.31. 19:00: Chanticleer Énekegyüttes 

Pécsett játszik a világ vezető férfikara! 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 
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