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A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 
 

Mikulás napi pincejárás és klasztertalálkozó 

2015.12.05-én Mecseknádasdra invitáltuk a Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter tagjait egy évzáró 

beszélgetésre.  Először Dr. Szabó Géza elnök úr köszöntötte a jelenlévőket, majd mindenki rövid 

beszámolót tartott arról, hogyan telt az év, milyen pozitív és negatív tapasztalatokat szereztek a 2015-

ös esztendőben. A jó hangulatot fokozta a kemencében sült csülök és a Garai pince finom borai.  

Mindenkinek ezúton kívánunk még egyszer eredményekben és vendégekben gazdag, boldog új 

esztendőt! 

     

Tagság a FATOSZBAN 

Kedves Tagtársak! 

Sajnos egyre sűrűbben tapasztaljuk, hogy sokan nincsenek tisztában a FATOSZ illetve a Baranya 

Megyei Falusi Turizmus Egyesületbeli tagság fenntartásával kapcsolatban. Nekik szeretnék néhány 

információval segíteni: 

- A FATOSZ tagja csak megyei szervezet lehet! Magánszemély közvetlenül nem rendelkezhet 

tagsággal az országos szövetségben. 

- A FATOSZ tagja a megyei szervezeten keresztül lehet olyan falusi vendégfogadó, kézműves 

vagy helyi termék előállító, aki Baranya megyében a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú 

Egyesület tagja. 

- Az érvényes tagság feltétele minden évben az adott évre szóló tagsági díj befizetése adott év 

március 31-ig. Amennyiben nem érkezik ezen időpontig befizetés, az egyesület 3 hónap múlva 

felszólító levelet küld ki a tagdíj befizetésére. Ha 2 hónapon belül sem történik meg a tagdíj rendezése, 

a tagság automatikusan törlésre kerül, melyről tájékoztató levelet küldünk (küldtünk) ki. 



- A FATOSZ felé évente befizetett 5.000,- Ft-os védjegy használati díj a napraforgós minősítő 

tábla használatára jogosítja csak fel tulajdonosát, nem azonos a tagsági díj befizetésével!!! 

- Vannak olyan tagjaink is, akik valamilyen egyesületen keresztül tartják fent tagságukat. Sajnos az 

utóbbi időszakban vannak olyanok közöttük, akik az elmúlt években nem fizették be az éves tagsági 

díjat vagy megszűntek, ezáltal az egyesületük tagsága a megyei egyesületben megszűnt maga után 

vonva az egyes magánszemélyek tagságát is. 

A FATOSZ a napokban küldte ki taglistáját és most folyik ennek ellenőrzése. Nagyon sokan 2012 óta 

nem fizették be tagsági díjukat, ezért nem tagjaink egyesületünknek, ezáltal pedig a FATOSZ-nak sem. 

Amennyiben bárkinek bármilyen kérdése van tagságával kapcsolatban, telefonon (70/413-8018) , e-

mailben (info@baranyavidek.hu) illetve személyesen (Pécs, Vince u. 9/2.) nagyon szívesen adunk 

felvilágosítást. 

MIOK falusi vendéglátó képzés 

Új Év! Új Lehetőségek! Felnőttképzések tavalyi áron!  

Falusi vendéglátó képzés OKJ31 811 01 

Kpzési idő: 6 hónap, 560 óra (168 óra elmélet, 392 óra gyakorlat) 

ÁR: 150.000,- Ft (plusz 45.000,- Ft vizsgadíj) 

 

Jelentkezés:  

E-mail: kepzvez@miokpecs.hu 

Telefon: 72/414-103; 70/416-4062; 

Honlap: www.miokpecs.hu 

 

A FALUSI VENDÉGLÁTÓKNAK SEM LESZ ONLINE KASSZÁJUK 

Thurzó Katalin cikke a Magyar Idők napilapban (2016.01.09.) 

„Mentesülnek a falusi vendégfogadásból élő magánvállalkozók az online pénztárgép bevezetésétől, 

noha januártól nekik is kötelező lett volna elektronikus kasszával kiállított nyugtát adniuk turisztikai 

szolgáltatásukról. A hivatalosan regisztrált közel háromezres piacon azonban akkora terhet jelentene a 

gépek üzemeltetése, hogy többen felhagynának a tevékenységgel, elveszítve megélhetési forrásukat. 

Ezért engedményt tesz a kormány, a falusi turizmusban marad a forgalom önkéntes bevallása – értesült 

a Magyar Idők. 

Újabb vállalkozói kör esetében döntött úgy a kormány, hogy engedményt tesz és nem terjeszti ki rájuk 

az adóhatósághoz bekötött online pénztárgépek kötelező használatát – tudta meg lapunk. A falusi 

vendégfogadásból élő magánszemélyeknek a nemzetgazdasági tárca 2013-as rendelete írta elő, hogy át 

kell váltaniuk az új készülékekre, ám a múlt év decemberének végéig úgy helyettesíthették a 

szobakiadók a kötelezettséget, hogy vállalták: forgalmukról havonta adnak elektronikus jelentést az 

adóhatóságnak. 

Minisztériumi forrásból úgy értesültünk, a türelmi idő lejárta után, vagyis ettől az évtől sem kötelező 

az online kasszák bevezetése a hivatalosan regisztráltak alapján közel háromezer, a bejelentés nélkül 

működőkkel együtt pedig becslések szerint 5-6 ezer fős piacon. A kormány hasonló elgondolás 



mentén döntött úgy, hogy nem terheli rá a csekély bevételű turisztikai területen működőkre a 

pénztárgépek bevezetését, mint például egyes szépészeti szolgáltatók esetén, akiknél a kötelezettség 

ugyancsak túl nagy terhet jelenthet, amely így nagyobb lenne az elérhető előnynél. Ráadásul, mivel a 

falusi magánszállásadók nem tartoznak az áfafizetésre kötelezettek körébe, az online kasszarendszer 

bevezetése ezen a területen kevésbé érné el piacfehérítő hatását. 

A vendégfogadóknak jelenleg is szigorú rendszerben kell jelentést adniuk bevételeikről a 

kormányablakon keresztül, a rendszeres adatszolgáltatás a tapasztalatok szerint megfelel annak a 

törekvésnek is, hogy kiszűrjék az adóelkerülő szállásszolgáltatókat. –Többször egyeztettünk a 

szaktárcával a könnyítés érdekében, a döntés óriási segítséget jelenthet a legkisebb vállalkozásoknak és 

azoknak a családoknak, amelyeknek a megélhetés lehetőségét adja a falusi turizmusban való részvétel 

– reagált lapunk megkeresésére a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke. Szabó 

Géza szerint az új típusú kasszarendszer kiépítése a jellemzően szezonálisan működtetett falusi 

vendéglátásban a százezer forintos gépek beszerzésén túl további beruházást igényelne, hiszen vannak 

olyan települések, ahol a technikai feltételek sem adottak a folyamatos internetes kapcsolathoz. A 

vidéki magánszállásadók között ráadásul több száz kézműves termelő, s az otthon megtermelt 

termékeket vendégasztalnál értékesítő őstermelő is van, akiknek így nem érné meg folytatni 

tevékenységüket. 

Átlagosan 3500-4000 forintos szobaárakkal számolva egy legálisan működő falusi szálláshely-

szolgáltató egy szezon alatt átlagosan 800 ezer és egymillió forint körüli bevételt ér el, de a népszerűbb 

üdülőkörzetekben, például a Balaton mentén ennek a többszöröse is előfordulhat. – Tavaly a falusi 

turizmusban regisztrált vendégéjszakák száma elérte a félmilliót, ami az előző évhez képest 20 

százalékos forgalomnövekedésnek felel meg. Az év végére a szállásadók többsége leáll, főként a 

magas fűtési költségek miatt, illetve a márciusban induló újabb szezonig a szobakiadók ekkor végzik a 

felújítási munkálatokat is – jelezte a szövetség alelnöke.” 

A cikk megtekinthető: http://magyaridok.hu/gazdasag/falusi-vendeglatoknak-sem-lesz-online-

kasszajuk-281536 

 
 

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 
 

Fatosz konferencia 

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Markó utcai épülete adott otthont 2015. december 14-én a FATOSZ 

A Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferenciája agrár- és vidékfejlesztési szereplők számára 

című egynapos konferenciájának, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium támogatott. 

A falusi turizmus aktuális kérdéseiről, problémáiról különböző témakörökben hallgathattak meg 

előadásokat a meghívottak, szóltak a minősítési rendszerről, az étkeztetésről, a pályázati lehetőségekről 

és a népi építészetről is. 

http://magyaridok.hu/gazdasag/falusi-vendeglatoknak-sem-lesz-online-kasszajuk-281536
http://magyaridok.hu/gazdasag/falusi-vendeglatoknak-sem-lesz-online-kasszajuk-281536
mailto:info@baranyavidek.hu


A konferencia előadói között voltak az NGM, FM, NÉBIH képviselői, de neves építész, festőművész is 

jelen volt. A konferencia lelkes, közel 200 fős közönsége a nap végéig kitartott. 

A konferencia színvonalát emelte, hogy a kávészünetben díjnyertes és Magyar Termék nagydíjas 

szolgáltatók tartottak kóstolót. Buza Sándor rádiós műsorvezető a Buza kolbász variációkkal, míg a 

Maszlik tejgazdaság sajtjaival, joghurtjaival, kakaóival kínálta a vendégeket. 

A FATOSZ elnöke, Szalók Csilla a falusi turizmus multiplikátor és munkahelyteremtő hatása mellett 

az adott térség tradicionális értékeinek megőrzésére hívta fel a figyelmet, amely nemcsak az 

építészetben, hanem a hagyományőrzésén túl a népi gasztronómiára, a kulturális értékek megőrzésére 

is kiterjed és jelentős szerepet vállal. 

A FATOSZ képviselői, Fekete Mátyás és Benkovics László a falusi szállásadók engedélyeztetési, 

pénztárgép, minősítési, étkeztetési és egyéb problémáiról szólt, kérve az egyes hatóságokat, hogy 

könnyítsenek az adminisztrációs terheken, és egyszerűsítsék a szükséges szabályozásokat. 

Gyenizse Dorottya (NGM főosztályvezető) a falusi turizmus jelenleg hatályos jogi környezetét, annak 

esetleges gátjait sorolta fel, amelyben folyamatos egyeztetések vannak a FATOSZ-szal. Kiemelte, 

hogy a FATOSZ a védjegyrendszerének működtetésében élen jár a többi szakmai szervezettel szemben 

és a falusi turizmus területén van a legtöbb védjegyes szolgáltató, a falusi turizmus is elismert, de 

törekedni kell a minőségi szolgáltatások nyújtására és a minőség szinten tartására.  

Zoltai Anna (NÉBIH főosztályvezető) a falusi vendéglátó konyhájának higiéniai feltételei című 

beszédében azzal is foglalkozott, hogy mint a vendéglátó helyeken, úgy a falusi vendégasztalon is 

fontos a személyi és tárgyi higiénia betartása, a megbízható helyről való beszerzés, a saját termékek 

előállítás, a nyersanyag nyomon követhetősége, a lehető legrövidebb idő alatt történő feldolgozása, 

magas hőfokon való kezelése és rövid idő intervallum alatt történő felszolgálása. Nagyanyáink 

receptjei, főzési szokásai követendő példák, mert ők mindig szezonális termékekből készítették frissen 

az ételt, magas hőfokon kezelték pl. kemencében, bográcsban, az adott étkezési időszakban azonnal 

elfogyasztották és mindig tudták, hogy az adott évszakban mit szabad és mit nem szabad készíteni pl. 

nyáron nem vágtak disznót - mondta.  

A NÉBIH, a FATOSZ, a KSILÉPTÉK és a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete egy higiéniai 

útmutató elkészítésén fáradoznak, ez a falusi szálláshelyeken és falusi vendégasztal keretében történő 

ékeztetés feltételeit szabályozná. 

Bőröcz Lívia (Hermann Ottó Intézet munkatársa) a Szelíd térségfejlesztési modellekre hívta fel a 

figyelmet, számos sikeres projekt valósult meg Magyarország különböző tájegységein pl. Mesés Hetés, 

Zöld Zemplén, Cserhát mintaprojekt. Czinka Panna ösztöndíjprogram.  

A Hagyományos Népi építészet napjainkban címmel Krizsán András YBL-díjas építész a népi 

építészet jellegzetességeiről, az egyes tájegységekre jellemző épületek, udvarok és kémények egyedi 

stílusjegyeiről szólt. Ezeket az értékeket már sok helyen nem őrzik, a jelenlegi építkezéseknél nem 

fordulnak elő, noha vidéken különösen fontos lenne ezen örökségek megőrzése átörökítése, felújítása 

és akár az egyes újonnan épített falusi szálláshelyeken való megjelenítése a csomó tájidegen, modern, 

stílustalan, kanárisárga, rózsaszínű házak helyett. 

Arnóti András festőművész a Színek, stílusok, harmonikus berendezés falusi szálláshelyeken címmel 

megtartott előadásában konkrét példákkal emelte ki a harmonikus berendezés, otthonteremtés, a 

vendégház kialakításának alapvető jegyeit, kitérve a vendégnek a falusi szálláshellyel szemben 

támasztott követelményeire.  

Miklovicz Péter (Gordius Solutions Kft. ügyvezető) a 2014-2020-as időszak több milliárd forintos 

agrártámogatásaira hívta fel a figyelmet, különösen kiemelve a Fiatal Gazda pályázatot, az agrárgépek 

beszerzését, a kertészet és növénytermesztés nyújtotta pályázati lehetőségeket. Az egyes pályázatoknál 

némi egyszerűsített eljárásra, nagyobb és szabadabban elszámolható költségekre, saját erőre terjedt ki. 

A helyi termelők, a családi gazdálkodók és fiatal gazdák nagyobb támogatásra számíthatnak. 

Dr. Badacsonyi Tamás cégvezető (NLC Tanácsadói Csoport Kft.) a falusi turizmus pályázati 

lehetőségekről személyes tapasztalatok alapján szólt. Elmondta, hogy milyen módon alakították ki 

Zalacsányon a Pálos resort elnevezésű vendégházukat pályázati forrásból. Mint mondta, a 2007-2013-

as pályázati ciklusban a vidéki turizmus, azon belül is a falusi szálláshely kialakítás markánsan volt 



jelen, míg a 2014-2020-as időszakban ez beszűkül. Akkor majd csak a mezőgazdasági gazdálkodást 

folytató turisztikai szolgáltató tud némi pályázati forrást elcsípni többek között turisztikai fejlesztésre. 

A 2015. december 14-én megtartott, FATOSZ által szervezett és koordinált konferencia előadásai az 

alábbi linken megtekinthetőek:  

http://www.fatosz.eu/szakmai+konferencia+eloadasai.html 

Egy rövid cikk a konferenciáról:  

http://ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37868:fokuszban-a-falusi-

turizmus-&catid=152:hireshatter&Itemid=338 

 

A FATOSZ tevékenysége 

A FATOSZ 2015. évi tevékenységéről készített egy rövid összefoglalót, melyet hírlevelünkhöz 

csatoltan lehet megtekinteni.  

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

A kormány biztosítja az Ős-Dráva program folytatásának feltételeit 

„Az Ős-Dráva program sikeres folytatásához a kormány minden feltételt igyekszik biztosítani - 

mondta Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára 

2015.12.10-én a Baranya megyei Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban. 

Az Ormánság átfogó fejlesztését célzó program indulásának ötödik évfordulója alkalmából tartott 

eseményen az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a 2014 és 2020 közötti európai uniós fejlesztési 

ciklusban több mint 12 ezer milliárd forint forrás áll Magyarország rendelkezésére. 

Már 43 pályázati felhívás elérhető 2530 milliárd forint értékben, és az év végéig 100 új pályázati 

felhívást jelentetnek meg mintegy 3000 milliárd forintos összegben - tette hozzá.” 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/a-kormany-biztositja-az-os-drava-program-folytatasanak-

felteteleit-1133039 

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Újra eredeti formájában látható a keszthelyi kastélypark 

„A korabeli tervek felhasználásával befejeződött az 1800-as évek végén viktoriánus mintára épült 

keszthelyi kastélypark helyreállítása, amelyre több mint 400 millió forintot fordítottak. 

A sajtónak bemutatott munkálatokat ismertetve Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója 

elmondta: a 244 millió forintos európai uniós forrásból, valamint a Miniszterelnökség által biztosított 

160 millió forintból a jelenlegi park nyolc hektáros területét állították helyre és cserélték ki a földalatti 

közműveket. A rekonstrukció alkalmával az 1885 és 1889 között az angol Henry Ernest Milner által, 

viktoriánus mintára kialakított parkot az eredeti tervek felhasználásával alakították újjá. A területen 

több mint négy hektárnyi gyepet, valamint több ezer fát, cserjét és más növényt gondoztak, 

telepítettek.” 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/ujra-eredeti-formajaban-lathato-a-keszthelyi-kastelypark-

1133006 
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Programajánló 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.01.16. 16:00: Torzonborz, a rabló 

Bábelőadás 4 éves kortól 

Helyszín: Bóbita Bábszínház 

- 2016.01.21. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Tóth Evelin TrióM - jazz, világzene, pop, elektro 

Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.01.23. 16:00: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack - Bábjáték hároméves kortól 

Helyszín: Bóbita Bábszínház 

- 2016.01.30. 16:00: Bagolykisasszony meséje 

Bábelőadás ötéves kortól 

Helyszín: Bóbita Bábszínház 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

- 2016.01.14. 19:00: Pannon Filharmonikusok: A barokk esszenciája 

A koncert vendége a régi zene specialistája, Paul Goodwin 

- 2016.01.16. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház V. – Egy fafúvós család 

A ház rezidens zenekarának délutáni zenei foglalkozásai 

- 2016.01.16. 19:00: Generál – A dal Neked szól 

„ Ilyen GENERÁL még nem volt…” 

- 2016.01.19. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák V. 

A legkisebbekre szabott játékos zenei program 

- 2016.01.23. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Fiesta y siesta 

Magyarországon ritkán hallható kompozíciók a Kodály Központban! 

- 2016.01.29. 19:00: Jerry Herman – Harvey Fierstein – Jean Poiret: Az Őrült Nők Ketrece 

A Zsolnay Színház bemutatja a Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház 

előadását. 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 

 

Katica Tanya, Patca: 

- 2016.01.16 - 2016.01.17. (10:00-18:00): Mesterségek napja: Szövés Csapó Angéla népi 

iparművésszel, a Népművészet Ifjú Mesterével 

- 2016.01.23 - 2016.01.24. (10:00-18:00): Gyapjúnapok 

- 2016.01.30 - 2016.01.31 (10:00-18:00): Gyertyaszentelő napok  

 

Bővebben: www.katicatanya.hu 

 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016. január 22-24.: Hétvégi akció Beliczai Balázzsal - Szombat este a stand up comedy jeles 

hazai képviselője, Beliczai Balázs gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. 

 

Bővebben: http://puchner.hu/akciok/hetvegi-akcio-beliczai-balazzsal#ixzz3wGCdgtHl 

 

Ökopark, Bükkösd: 

- 2016.01.16. (7:00): Élmény disznóvágás 

- 2016.01.30. (7:00): Élmény disznóvágás 

Bővebben: www. okobukkosd.hu 

http://www.zsn.hu/
http://www.kodalykozpont.hu/
http://www.katicatanya.hu/
http://puchner.hu/akciok/hetvegi-akcio-beliczai-balazzsal#ixzz3wGCdgtHl


 

 

 Lovastanya Vendégház, Gyűrűfű: 

- 2016.01.16: Kenyérsütés kemencében - Hogyan sütötték elődeink a mindennapi 

kenyerüket? Alapos kemencefűtés, majd tésztadagasztás nyárfa teknőben. A forró kemencébe 

beteszik a megkelt kenyértésztát és megsütik. Az alapanyag részben tönkölyliszt, részben 

forrásvíz. Ehetnek hozzá kukoricasalátát vagy fokhagymás tejfölt. Míg várják, gyógytea-

szürcsölgetés. A programot legalább 10 részvevő esetén indítják. Előzetes bejelentkezés előtte 3 

nappal szükséges! A program időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő 

 

 Bővebben: lovastanya@t-online.hu, www.gyurufu.hu/lovastanya 

 

mailto:lovastanya@t-online.hu
http://www.gyurufu.hu/lovastanya

