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( jogszabályok véleményezése, kezdeményezése, szakmai 

munkabizottságokban részvétel )

 2001 óta 19 megyében tagszervezetek

 2011. évtől Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy koordinálása 

és működtetése országosan 

 Falusi szállásadók marketing tevékenysége ( turisztikai 

kiadványok kiadása, turisztikai honlap üzemletetése, újságírói 

tanulmányutak szervezése)

 Szak



Falusi szálláshely fogalma a 

FATOSZ értelmezése szerint
Falusi szálláshely:

minden olyan egyéb szálláshely, amelyet 

faluban, tanyán, illetve kisváros falusias 

lakókörzetében létesítettek, ahol lehetőség 

van a falusi életkörülmények, helyi vidéki 

szokások és kultúra, valamint mezőgazdasági 

hagyományok komplex megismerésére, adott 

esetben, azokban való részvételre és a helyben 

nyújtott, hagyományos ellátás igénybevételére. 



Falusi turizmus a FATOSZ 

értelmezésében 
A községben vagy város falusias 

lakókörzetében történő vendégfogadás, 

szállás-, étkezés- és programszolgáltatás,

amelynek keretében a látogató 

megismerkedik a falusi életkörülményekkel, 

helyi szokásokkal, kultúrával, valamint 

mezőgazdasági hagyományokkal, és azokban 

részt is vehet



Falusi turizmus fogalma a 239/2009. 

Korm rendelet alapján 
Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt 

üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes 

gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján 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.



Falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység 

a hatályon kívül helyezett 136/2007. Korm. 

Rendelet alapján 

• a helyi népművészeti, néprajzi, építészeti és kulturális 
értékek, örökségek és  hagyományos népi kézműves 
mesterségek bemutatása, értékesítése

• a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához 
kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása és 
értékesítése

• falusi vendégasztal szolgáltatása

• a vidéki, falusi aktív turizmushoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások

• a fentiekhez kapcsolódó falusi rendezvények szervezése 
magán és közterületen



Tradicionális értékek a falusi 

turizmusban

Ideális esetben mind a tárgyi és szellemi értékek 
fellelhetők:

• Kulturális értékek (néphagyományok, népszokások stb.)

• Tárgyi értékek továbbvitele (hagyományos kézműves 
mesterségek, népi iparművészet)

• Mezőgazdasági hagyományok (tájra jellemző, hagyományos 
technológiai  eljárások és eszközök, termények, és házi állatok)

• Építészeti emlékek (hagyományos alapanyagok, eljárások és 
motívumok)

• Étkezési kultúra (helyi, hagyományos ételkészítési módok, 
receptek, alapanyagok



A falusi turizmus szerepe, 

felelőssége

A„városi” vendégek számára átadja, átélhetővé teszi

a hagyományokat

A turistákat célzó helyi gasztronómia (pl. falusi

vendégasztal keretében) ideális esetben saját és

környékbeli termelők alapanyagát használva

készíti a tájegység hagyományos ételit. Az

elkészítés és tálalás során a térségre jellemző,

helyi kézművesek által készített főző- és tálaló

edényeket használ.



Jelenlegi helyzet,tendencia

A falusi szállásadók körében ösztönözni kell a szezonális és 

helyi termékek felhasználásával készült tájjellegű ételek 

megjelenését a falusi vendégasztalokon a szállóvendégek 

számára. A  jogi, környezet, a hatósági előírások, a  higiéniai és 

partnerségi viszonyok megteremtése és ennek együttes 

elősegítése a hatékony működéshez. 

A jövő pályázataiban lehetőséget kell biztosítani a 

tradicionális értékek megmentésére, bemutatására.



A helyi termékek és a gasztronómia 

jelentősége a falusi turizmusban

Hozzájárul a környezet fenntarthatóságához

Munkahely teremtési lehetőséget teremt

Élénkíti a helyi gazdaságot

Elősegíti a rövid élelmiszerlánc kialakulását

Egészséges ,tartósítószer mentes élelmiszerek 

gyártása és fogyasztására nyílik lehetőség



A falusias, tanyasi környezetben, a családi 

magánétkezésekhez előállított házi 

élelmiszerekhez és gasztronómiai 

hagyományokhoz kapcsolódó 

tevékenységek bemutatása, felkínálása 

helyben fogyasztásra a gazdaság helyén, 

illetve erre a célra kialakított helyiségben, 

alkalmanként legfeljebb tizenhat látogató 

részére

Falusi vendégasztal fogalma



Falusi vendéglátás

A falvak,a vidék összetartó erejét legjobban 

a gyökerek, a helyi szokásrend, a helyi folklór, a

népművészet, az étkezési tradíciók századok 

alatt szinte észrevétlenül kialakult 

tulajdonságai alakítják 



A kutató emberi törekvések

Az emberiség kultúrtörténete arról tanúskodik,

hogy az emberek általában nem elégednek 

meg táplálkozási ösztöneik és igényeik puszta

kielégítésével, hanem igyekeznek minden eszközt 

felhasználni, hogy étkezéseiket minél élvezetesebbé tegyék.

Az embereket már történelmük 

kezdetén nagyon izgatta az a gondolat, hogyan lehet 

természettől készen kapott, vagy maguk által előállított 

egyszerű táplálékból ízesebb, összetettebb, kívánatosabb 

„Gourmet” ételt készíteni.



Gourmet ételek lehetőségei

Az emberek alapszükségletei nem változnak, 

csak a lehetőségek bővülnek.

Az emberi ügyesség, a technika és 

az emberi szellem ma 

már olyan fokra képes emelni az ételkészítést és a

vendéglátás művészetét más szóval a társas 

étkezés örömeit, amelynek végső határait 

még nem is láthatjuk.

Ezen a téren nagyok a lehetőségeink.



Bükki sajt a falusi szálláshelyek                             

kínálatában



Rétespajta és apartmanház

Neszmélyen  



Pálos resort , falusi szálláshely



Gasztronómia mint vonzerő
A gasztronómia napjainkban egyre nagyobb vonzerőként jelentkezik a turizmusban

Ezen a területen próbál betörni, és jogos helyét megtalálni a falusi és agroturizmus

vendégfogadóinak bővülő tábora. 

Ma már a színvonalas falusi szállások mellett a vendégek a jó, 

és a sajátos, egészséges ellátást is elvárják.

Ahhoz, hogy ezt minden 

vendégfogadónk, s a falusi vendégasztal szolgáltatói jól csinálhassák fel kell készülni. 

Fel kell eleveníteni az anyák, nagyanyák ételkészítési módszereit.

Mindenkinek ki kell alakítani a saját vendéglátó 

házának konyháját, azt a kínálati formát, ételek készítését, 

húsok,és tészták sütését, ami csak rá jellemző, s ami vonzza 

a vendégeket, s törzsvendégeket eredményez.



Vidékfejlesztés – Falusi vendéglátás

A falusi gazdaság, a falusi vendégfogadó készség és 

alkalmasság fejlesztése az ország gazdasági érdeke.  Az 

élhető, szerethető falu emberekből, falusi közösségekből áll, 

akiknek életminősége, gazdaság-, táj- és környezetformáló 

képessége, szépérzéke, ízlése, helyi ételei és étkezési 

szokásai, műveltsége és szórakozása mind meghatározója 

annak, hogy szívesen megy-e az ember a faluba.



Köszönöm a figyelmet!


