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Velünk könnyebb!
Vidékfejlesztés minőségi falusi 
szálláshelyek és agroturisztikai 

szolgáltatások segítségével



Vidékfejlesztés
• Magába foglalja a mezőgazdaság fejlesztési 

lehetőségeit, az infrastruktúra fejlesztését, vagy a 
közösségfejlesztést és a szociális problémák 
kezelését. 

• Alapvető célkitűzés: a vidéken élő emberek 
életminőségének növelése, a vidéki települések 
népességmegtartó képességének erősítése, a helyi 
közösségek, a helyi szereplők aktív részvételének 
elengedhetetlen szükségessége a vidékfejlesztési 
programok megfogalmazásában és 
megvalósításában egyaránt. 



Falusi turizmus

• A vidékfejlesztés egyik jelentős eleme
• a vidéki turizmus legáltalánosabb formája. 
• nem határoz meg egyértelműen turizmus 

terméktípust. 
• Inkább komplexitása, további termékeket 

átkaroló jellege tekinthető alapvető 
jellemzőjének 



Olyan térségek idegenforgalma 
ahol

• a vonzerők szétszórtak és önmagukban nem 
erőteljesek;

• a helyi közösség megszerveződésén , 
összefogásán múlik az erőlelépés; 

• a turizmusfejlesztés és a vidékfejlesztés kéz a 
kézben jár, egymást erősítve hoznak 
eredményeket. 

•



Vonzerői három nagy csoportba 
sorolhatók: 

• A természet közelsége, a természet iránti vágy. 

• A hagyományok, örökség. 

• a falusi vendégszeretet, a családiasság 



Agroturizmus 

• a vidéki adottságok kosarából, a 
mezőgazdasághoz kötődőket alakítják 
idegenforgalmi kínálattá 

• magában foglalja az agrártérségekbe települő, 
a mezőgazdasági adottságok és termékek 
értékesítésére szerveződött turizmust 



Szálláshely fogalma

• A szálláshely szolgáltatás folytatása 
céljából létesített  vagy használt épület, 
önálló rendeltetési egységet képező 
épületrész vagy terület. (Kereskedelmi 
tv.)



Szálláshely-szolgáltatás

• „ Az üzletszerű gazdasági tevékenység 
keretében rendszerint nem huzamos jellegű, 
éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában 
foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása 
és az ezzel közvetlenül összefüggő 
szolgáltatások nyújtása .„ 

• (Kereskedelmi tv.)
• Csak a kereskedelmi hatóság (települési 

jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével 
rendelkező szálláshelyen folytatható.



Egyéb szálláshely:

• Szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, 
• nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás 

rendeltetéssel létesített önálló épület vagy
• annak lehatárolt része,ahol az e célra 

hasznosított  szobák száma legfeljebb nyolc az 
ágyak száma legfeljebb tizenhat



Falusi szálláshely:
• kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, 

valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek 
kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve 
a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken 
található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy 
alakítottak ki, hogy abban a falusi 
életkörülmények, a helyi vidéki szokások és 
kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok 
komplex módon,adott esetben kapcsolódó 
szolgáltatásokkal együtt  bemutatásra kerüljenek.





A falusi szálláshelyek minősítése
(előzmények)

• Az európai minták alapján kidolgozott FTOSZ 
minősítési rendszer (1996-97)

• 110/1997. Korm. rendelet
• 45/1998. IKIM rendelet a falusi szálláshelyek 

minőségi előírásairól
• VFC  pályázatokból, és FVM turizmus fejlesztési 

rendeletek révén  megvalósuló falusi 
szálláshely fejlesztéseknél előírás volt a 
minősítés 





Hatása

• A szállásadó tevékenység 1998 és 2009 között 
folyamatosan és jelentősen bővült

• A regisztrált vendégfogadók száma országosan 
több mint 7000-re emelkedett

• A férőhelyek száma meghaladta a 40000 ágyat
• A minősített szálláshelyek száma az 1200-at  
• „Megmozdult” a vidék



A megtorpanás

• 2008. Gazdasági válság
• 2009. Uniós jogharmonizáció: 239/2009. 

Korm. rendelet a szálláshely szolgáltatásról
• 2009. Falusi vendégasztalra vonatkozó 

136/2007. Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

• 2010. SZJA törvény módosítás
• A falusi szállásadók száma 3500-ra csökken a 

több mint 7000-ről



A fejlődés új szakasza
• FVM, VM rendeletek a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatásokról (136/2008, 160/2009, 
44/2011, 52/2012, 104/2013) falusi 
szálláshelyek létesítése, szolgáltatás fejlesztés

• 52/2010  FVM rendelet „Kistermelői 
rendelet”,vendégasztal szolgáltatás

• Új szálláshelyek szinte kizárólag EMVA 
támogatással létesültek

• Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer bevezetése



Nemzeti Tanúsító Védjegy
2011. szeptember 01-től



A védjegy célja:

• garanciát nyújtson a szálláshely szolgáltatás 
szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára.

• minőségi követelményeknek megfelelő 
szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
pozitív megkülönböztetése

• elősegítse a tudatos fogyasztói (turista) 
magatartást

• ösztönözze a szolgáltatókat a magas színvonalú 
szolgáltatás nyújtásra



Eredmények

• Szálláshely fejlesztés az ország 456 településén
• 700 db védjegyes minősítésű  új szálláshely
• 6000  új férőhely
• 1100 régi FATOSZ minősítéssel működő 

szálláshely ( a korábbi minősítési rendszer 
alapján minősített vendégházak legkésőbb 
2015. december 31-ig használhatják 
marketingjükben a napraforgós minősítést) 



Pest megye

• 15 településen 22 vendégház
Börzsöny-Duna- Ipoly Vidékfejl. Egy. Működési
területén  4 településen valósult meg fejlesztés
• Letkés,
• Nagybörzsöny, 
• Perőcsény, 
• Szokolya



Letkés Boglárka vendégház





Nagybörzsöny Schneider-ház





Nagybörzsöny Édes Otthon 
Vendégház





Perőcsény Börzsönygyöngye 
Mimóza vendégház



Szokolya Vilma vendégház





További megvalósult fejlesztések az 
ország más területeiről

































A Falusi Vendégasztal szolgáltatás



A Szolgáltatást végzők köre:

• Falusi magánszállásadók
• Természetes személyek
• Biogazdálkodók
• Kistermelők
• Őstermelők



A Falusi Vendégasztal formái

• Tájjellegű, az adott 
tájegységre jellemző 
hagyományokat őrző ételek

• Kemencében sült, 
bográcsban főtt ételek

• A Család gazdaságában 
előállított illetve 
megtermelt termékekből 
készült ételek

• Bemutató jellegű ételek



Jogszabályi háttér
• 136/2007 (VI. 13.) Kormányrendelet a falusi és agroturisztikai 

szolgáltató tevékenységről
– Nem egyéni vállalkozóként, magánszemélyként végzett tevékenység
– Alkalom szerű jelleggel
– Maximum 15 fő

• Nyilvántartásba vétel a tevékenység végzésének helye szerinti 
kistérség, székhely, településének jegyzője

• Nem kell szakhatósági hozzájárulás (ÁNTSZ, MGSZH) 
• 400.000 forintos árbevételig adómentes

Hatályon kívül helyezve 2009. október 25-én



A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -

értékesítés feltételeiről szóló FVM rendelet

Kistermelői és Falusi Vendégasztal:

• Kistermelők és magánszemélyek
• Maximum 16 fő
• Alkalom szerűen
• Nyilvántartásba vétel a területileg 

illetékes Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalnál

• Falusi Vendégasztal higiéniai 
útmutatójának betartása



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Letkés, 2014. november 15.
Benkovics László

FATOSZ
minősítésért felelős

alelnök
Tel.: 30/9498-472, 
E-mail: lbenkovics@freemail.hu

benkovics.l@invitel.hu
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