
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-06-25 13:56:39. Érkeztetési szám: EB00549218

01 Fővárosi Törvényszék

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1 0 7 7 Budapest

Király utca

93

    

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8

1 3 0 0 P k 6 0 9 2 8  1 9 9 4

1 8 0 6 7 4 9 1 1 4 2

Frankó Pál

Budapest 2 0 2 1 0 5 0 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

231 326

231 326

15 724 14 333

991 999

7 830 1 772

6 903 11 562

655

15 955 15 314

13 711 10 462

8 235 13 711

5 476 -3 249

2 109 2 824

2 109 2 824

135 2 028

15 955 15 314

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

14 510 12 061 14 510 12 061

2 294 5 923 2 294 5 923

1 728 2 311 1 728 2 311

3 594 3 594

0 0 0 0

16 804 17 984 16 804 17 984

16 238 17 984 16 238 17 984

7 941 16 110 7 941 16 110

1 630 3 340 1 630 3 340

187 276 187 276

1 570 1 507 1 570 1 507

0 0 0 0

11 328 21 233 11 328 21 233

9 779 19 726 9 779 19 726

5 476 -3 249 5 476 -3 249

5 476 -3 249 5 476 -3 249

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

0 3 594 0 3 594

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1 0 7 7 Budapest

Király utca

93

    

1 3 0 0 P k 6 0 9 2 8  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1 1 4 2

Frankó Pál

Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer működtetése

239/2009 Korm.rend.

falusi szállásadók

140

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1 0 7 7 Budapest

Király utca

93

    

1 3 0 0 P k 6 0 9 2 8  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1 1 4 2

Frankó Pál

Isk.rendsz-n kivüli felnőttképzés

2013.évi LXXVII.tv

falusi mikrováll-i tev.folytató magánszem. 

24

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1 0 7 7 Budapest

Király utca

93

    

1 3 0 0 P k 6 0 9 2 8  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1 1 4 2

Frankó Pál

Szak- illetve üzletviteli szaktanácsadás

52/2012 VM rendelet

agroturisztikai mikrovállalkozások

170

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1 0 7 7 Budapest

Király utca

93

    

1 3 0 0 P k 6 0 9 2 8  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1 1 4 2

Frankó Pál

Érdekvédelmi képviselet

2011.évi CLXXXIXtv.

szövetségi tagoknak

700

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

Napraforgós szállásh.minősítés 839 2 434

Minősített képzés 1 459 1 213

Kiállításon megjelenés 344 0

2 642 3 647

2 642 4 535

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

online felületen /falusiturizmus.eu/ megjelenés 0 888

0 888

2 642 4 535

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

16 804 17 984

16 804 17 984

11 328 21 233

1 630 3 340

9 779 19 726

5 476 -3 249

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

FATOSZ 25

Nemzeti Együttműködési Alap

2020.04.01-2021.09.30

3 200 000

1 182 004

1 182 004

3 200 000

847 956

334 048

1 182 004

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

VP projekt

Agrárminisztérium

2019.10.31-2022.12.31

1 612 000

1 612 000

1 612 000

1 612 000

496 000

1 116 000

1 612 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

Munkahelyteremtő bértámogatás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2020.09.01-2021.06.01

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .25  14 .00 .30



1 
 

Szakmai beszámoló 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

2020. év 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása:  

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 2020. évben az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket 

végezte: 

A 2020-as év rendkívülinek volt tekinthető, hiszen soha nem látott mértékű veszéllyel álltunk szemben. A 

COVID-19 világjárvány nemcsak a mindennapi életünket változtatta meg gyökerestül, hanem a 

szálláshely-szolgáltatásra is hatást gyakorolt. A nehézségek enyhítése érdekében az alábbi alapcél 

szerinti tevékenységeket végeztük el.  

 

1. Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer működtetése 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége működteti a napraforgós minősítéshez kapcsolódó 

Nemzeti Tanúsító Védjegyet. A védjegy elsődleges célja, hogy a fogyasztók objektív paraméterek mentén 

különbséget tudjanak tenni a piacon lévő falusi szálláshelyek között. A védjegy hatással van a keresletre, 

hiszen a fogyasztói utazási döntésmechanizmusokban egy magasabb napraforgó szám, magasabb 

értéket képvisel. Továbbá a kínálati oldalra is hatást gyakorol, hiszen a szálláshely-szolgáltatók 

törekednek arra, hogy minél magasabb minőséget képviseljenek a piacon, ezáltal versenyképesebb 

vállalkozások legyenek. 2020-ban a pandémia ellenére sem tört meg a szálláshely-szolgáltatók 

lelkesedése, hiszen összesen 140 napraforgós minősítési eljárás zajlott le. A szálláshelyek többsége 

a legmagasabb kategóriát, a 4 napraforgós minősítést érte el. Területi lefedettségüket tekintve az ország 

minden tájegységéről szerezték meg ezeket, szűkebben az Észak-Magyarország volt a legkiemelkedőbb. 

A minősítések zöme új minősítés volt, tehát nem az ötéves használat utáni megújításra törekedtek.   

A védjegyhez kapcsolódóan 2020. január 25-26-án kétnapos minősítő képzést tartottunk Egerben. A 

képzés apropója az volt, hogy a minősítők számára érdemes időről-időre frissíteni a tudást, hiszen a 

turizmus dinamikus fejlődése, a szálláshelyekkel szemben támasztott követelmények is állandóan 

változnak. E tények kapcsán pedig érdemes találkozni az ország minősítőinek és egy-egy külső 

helyszínen megismerkedni az újdonságokkal. A képzésen 33 fő vett részt, az ő minősítő igazolványaik 

megújultak, így ők rendelkeznek az országban érvényes jogosultsággal a napraforgós Nemzeti Tanúsító 

Védjegy eljárás során. A képzés első napján elméleti képzésekkel frissítették fel ismereteiket, majd a 

második napon a gyakorlatban, külsős helyszíneken tekintettek meg az auditorok néhány szálláshelyeket. 

A képzés állandó jelleggel minden évben esedékes, hiszen a tapasztalatokat érdemes egymással 

megosztani, melynek a legjobb módja, ha az auditorok közös platformon teszik ezt meg.  

A minősítéssel kapcsolatban meg kell említeni a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló 

projekteket. A VP6-6.4.1-16 „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása” során nyertes pályázatok keretében több száz új belépő van a magán-és 

egyéb szálláshely szektorban. A falusi szálláshelyekért felelősek vagyunk, az ő támogatásuk kardinális 

feladata. Szövetségünk elsődleges kötelezettsége ebben a programban, hogy szakmailag támogatja 

azokat a szolgáltatókat, akiknek szüksége van arra, hogy információkkal, bevált praktikákkal biztosan 

tudja elindítani a vállalkozását. Mivel a pályázók zöme mezőgazdasági vállalkozó, így ebben az iparágban 
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is a legjártasabbak. A pályázat segítségével azonban diverzifikálni tudják tevékenységüket, ezáltal 

vendégházukkal a turisztikai piacra léptek be. Feladatunk ebben, hogy a hiányzó tudáskompetenciákat 

és szakmai partnerséget nyújtsuk számunkra. A projekthez kapcsolódóan technikai segítségnyújtás 

keretében veszünk részt. A projektek 2019 óta folyamatosan kerülnek megvalósításra, 2020-ban több 

mint 100 kapcsolódó új szálláshely lépett a piacra.  

A védjegy egy olyan eszköz, aminek a tartalmát időnként felülvizsgálni szükséges, hogy az a piaci és 

fogyasztói igényeknek megfelelő legyen. Több tanácsadó céggel közösen konzultáltunk a napraforgós 

minősítésről.  

 

2. Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A FATOSZ másik kardinális tevékenysége a felnőttképzéshez kapcsolódik. D. típusú felnőttképzés 

keretében indítottunk tanfolyamot „Lehetőségek a falusi turizmusban” címmel. A képzésen a 

gazdálkodási ismeretek, környezetkialakítási ismeretek és szabadidős tevékenységek mellett a 

kommunikációval és a marketing lehetőségekről tanítjuk a hallgatókat. A képzésen résztvevők leendő, 

illetve friss szálláshely-szolgáltatók, akik most kezdik a tevékenységet, így számunkra az alapvető 

turisztikai ismeretek mellett a falusi szálláshely-szolgáltatás gyakorlati ismereteit oktatjuk. Különösen 

fontos, hogy az új, piacra lépő szolgáltatók naprakész ismeretekkel gazdagodjanak, amit majd az operatív 

működés során alkalmazni tudnak. A képzés 3 vizsgarésszel zárul: egyrészt tesztet írnak a hallgatók, 

majd egy írásbeli feladatban egyszerűsített üzleti tervet készítenek, amihez a későbbiekben az 

üzemeltetés során is tudnak nyúlni, majd egy szóbeli felelettel zárul a képzés, ahol a beadott írásbeli 

feladat kapcsán beszélgetünk. A képzés egyrészt segít abban, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a 

hallgatókkal, másrészt pedig a képzés zárását követően is bármikor kapcsolatba tudnak kerülni a 

képzésen oktató kollégákkal. 2020-ban 24 fő végezte el sikeresen a Budapesten és más részben online 

keretek között megrendezett képzést. A hallgatók az ország minden pontjáról vegyesen érkeztek a 

képzésre.  

 

3. Szak-illetve üzletviteli szaktanácsadás 

A Szövetség alapcéljai között szerepel a tanácsadás és egyéb olyan ismeretek implementálása a 

szálláshely-szolgáltatóknak, amit a mindennapos munkavégzés kapcsán alkalmazni tudnak. Ehhez 

szorosan kapcsolódik a Központi Iroda munkatársainak segítsége, akik a hét minden napján készségesen 

segítenek azoknak, akik elakadnának tevékenyégükben. 2019-ben kezdődött el, de 2020 év elején 

készült el egy tanulmány, mely „Az Én Vendégszobám” használatához kapcsolódó edukációs roadshow-

t írt le. A tanulmány célja az volt, hogy a digitálisan kevésbé érett szolgáltatók is gyakorlaton keresztül 

magabiztosan alkalmazzák az ingyenes felületet. A pandémia miatt azonban ennek a megvalósítása 

felfüggesztésre került.  

2020-ban, miután a koronavírus olyan káros hatásokat eredményezett a szektorban, egyértelmű volt, 

hogy a korábbi Stratégia nem lesz megfelelő. A FATOSZ részt vett természetesen a megújult stratégia 

véleményezésében, a társadalmasítás lépéseiben aktívan részt vett, hogy a vidéki turizmus még 

erőteljesebben, karakteresebben jelenjen meg a megújult turizmusban.  
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4. Érdekvédelmi képviselet 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége elsődleges feladata a falusi szálláshely-szolgáltatók és 

programszolgáltatók érdekeinek a képviselete. A Szövetség tagjai a megyei szervezetek, rajtuk keresztül 

pedig a szálláshely-szolgáltatók. A jelenlegi aktív tagság a pandémiás időszak alatt alacsonyabb volt, 

hiszen többen abbahagyták a tevékenységüket, azonban többen neki is kezdtek. A koronavírus miatti 

nehézségek enyhítése érdekében folyamatosan részt vettünk olyan konzultációkon és megbeszéléseken, 

ahol tárgyaltuk a turizmust érintő korlátozásokat, esetleges támogatási lehetőségeket.  

2020. március második felében önerőből kérdőíves kutatást végeztünk, aminek a célja az volt, hogy 

felmérjük a szálláshely-szolgáltatók véleményét a vírus miatti bevétel kiesések, stb. kapcsán. Eredményül 

azt kaptuk, hogy a vendégek nélküli időszakot szívesen töltenék a vendégházuk csinosításával, 

építkezéssel. Ez az időszak alkalmas volt erre, hiszen a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

keretében a már működő szálláshely-szolgáltatók részesültek pályázati támogatásban.  

A szakmai partnerkapcsolatok ezen időszak alatt még jobban megerősödtek. Így alakult ki, hogy a többi 

érdekképviselettel együtt dolgozhattunk. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének aktív 

közreműködése a stratégiai megbeszéléseken megjelent, legyen az a Magyar Turisztikai Ügynökség 

vagy a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. Igyekeztünk a szakmai platformokon a tagjaink érdekeit 

előnyben részesíteni, és a falusi-vidéki turizmus karakterisztikájához mérten a lehető legjobb 

lehetőségeket kiaknázni. Különböző szakmai platformokon történő részvétellel és stratégiák 

kidolgozásában voltunk jelen a szektor védelme érdekében.  

A tagsággal (megyei szervezetek) történő kommunikáció (belsős levelezés) erősítése is megtörtént. Az 

elnökség így a Központi Irodával együtt a belső információ áramoltatás érdekében az üléseket követően 

összefoglaló levelet küld ki.  

Az ifjúság támogatása, a BEKVIKer elnevezésű versenyen, melyet a Budapesti Gazdasági Egyetem, 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett meg a Gundel Károly 

Gazdaságtudományi Szakkollégium. A fiatalok támogatása érdekében jelképes összeggel támogattuk a 

középiskolásoknak szóló esettanulmányi versenyt, mely a jövő turisztikai hallgatóinak szól.  

Tagjaink számára a könnyebb információ eljuttatás érdekében a falusiturizmus.eu honlapunkat újra 

gondoltunk és 2020 áprilisában megújult tartalommal és designnal startolt el a weblap. A honlap mellett 

a közösségi média platformjaink is megerősödtek. A honlap megújításával párhuzamosan, előkészült az 

angol nyelvű honlap is, melynek élesítése 2021-ben lett esedékes. A Facebook és Instagram felület heti 

rendszerességgel új tartalmakat közvetít. Ennek a megújult egységnek köszönhetően létrejött 

együttműködés az Ízörzőkkel, így a megújult honlapon receptjeik megtalálhatók. Ezzel párhuzamban a 

Facebook oldalon kéthetente kedden ReceptKedd elnevezéssel állandó rovat indult, ahol a magyar, 

autentikus, hagyományos ételek kerülnek bemutatásra. Az együttműködés tovább folytatódott 2021-ben 

is. További partnerünk lett a Hobbykuckó, a Falusi Portékák, akik a FATOSZ tagjai számára kuponkódot 

ajánlottak fel.  

A közösségi médiában az előbb említett állandó rovat mellett további kettő került bevezetésre. A Szép 

Vendégház Szerda, minden szerdán bemutat egy olyan vidéki, minősített szálláshelyet, ami jó példaént 

szolgál a napraforgós minősítésben. A kezdeményezés célja, hogy a periférikus területeken lévő 

szálláshelyek a Szövetségen keresztül érezzék a támogatást a megszerzett védjegy során. Ezen felül 

péntekenként FATOSZ25 címmel online egyéves kampányt készítünk. A koronavírus nem tette lehetővé, 

hogy a Szövetség fennállását személyes jelenléttel rendezvény keretében ünnepeljük meg, így online 

kampánysorozatot tartunk a régi emlékek felidézésével.  
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Honlapunkon március közepétől ingyenes megjelenést biztosítottunk minden magán-és egyéb 

szálláshely-szolgáltató számára a pandémiás időszakra való tekintettel.  

Az érdekképviselet nem hazai sajátosság, így a nemzetközi partnerkapcsolatok keretében az európai 

partnerekkel együtt gondolkodunk a falusi turizmus, mint termék kapcsán az Eurogites-el. A nemzetközi 

partnernek minden országban egy-egy szervezettel van kapcsolatban. A pandémia egyetlen előnye, hogy 

a megbeszéléseinket áthelyeztük az elektronikus térbe, így minden hónap elején van egy több órás 

megbeszélés, ahol közösen gondolkodnak a vidéki turizmusban érintett kollégák a szektor jövőjéről és 

versenyképességének javításán. 2020-ban egy nemzetközi kutatásban is részt vettünk, ahol hazánkból 

érkezett a legtöbb válasz.  

Az érdekképviselet, mint a magán-és egyéb szálláshelyek tekintetében is megjelent. Szövetségünk a 

Magyar Szállodák-és Éttermek Szövetségével karöltve igyekezett felmérni a hazai terepet és 

gondolkozott egy egységes kritériumrendszeren. A feladat az MTÜ projektje volt, de érintett szakmai 

szervezetként jelen voltunk a folyamatban.  

2020, a magán-és egyéb szálláshelyek évének is tekinthető a rettentően nehéz időszak közepette is. A 

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció történelmi jelentőségű pillanat volt a hazai szálláshely-

szektorban. Az érvényes NTAK regisztrációval rendelkező és a jogszabályoknak megfelelően működő 

már meglévő szálláshelyek szobánként maximum 1 millió Ft-ra pályázhattak egyszerűsített eljárásban.  

Nemzeti Együttműködési Alap: 2020-ban részesültünk a NEA keretében támogatásban, azonban a 

tervezett rendezvények a koronavírus miatt nem kerültek megrendezésre. Ezeknek a lebonyolítása 2021-

ben válik esedékessé.  

Tagjaink érdekében a releváns pályázati lehetőségeket megragadtuk, így ha nem is feltétlenül mind 

nyertes lett, a lehetőséget megteremtettük. Tagjaink számára havonta rendes hírlevéllel készültünk, 

melyet a honlapunkon feliratkozók számára és a megyei szervezeteken keresztül a tagság számára 

készítettünk el. A hírlevelek kapcsán is megújult formában értesülhetnek az újdonságokról az érdeklődők. 

Alkalmanként, a rendkívüli események kapcsán különleges hírlevél készül, melynek a célja a 

kormányrendeletek, veszélyhelyzeti intézkedések ismertetése volt. Márciustól-májusig, illetve november-

decemberben ezek prioritást élveztek.  

 

Budapest, 2021. május 15 

 

 

Frankó Pál  

elnök 



I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: FATOSZ

Székhely: 1077 Budapest, Király u. 93

Bejegyző határozat száma: 13 Pk.60928/1994

Nyilvántartási szám: 01-02-0006118

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

· A mérleg fordulónapja: 2020.12.31
· A mérlegkészítés időpontja: 2021.04.15

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem  folytat, ezért az eredménykimutatást csak alaptevékenységere 

vonatkoztatva mutatjuk be. 

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 

kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 

körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 

politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 

beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 

biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról

A számviteli politika főbb vonásai

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről

A beszámolási forma:

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  

meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a FALUSI ÉS AGROTURIZMUS 

Országos Szövetségének

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023


3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Frankó Pál elnök

4.

5.

6.

7.

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

c)

·

d)

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

kedvező fordulat esetén - szervezet csak készletre - újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a 

könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

Piaci értékelés

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor 

egy összegben.

A bekerülési érték:

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli 

elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon 

összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Könyvvizsgálati kötelezettség
A beszámoló sarokszámai nem teszik kötelezővé a szervezetnek a könyvvizsgálatot és saját elhatározásból sem 

könyvvizsgáltattak.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése:

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 

gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett 

változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.



3.

III.

1.

2.

3.

4.

30%

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

-

IV.

1.

Az statisztikai állományi létszám: 0 fő

2.

3.

Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, 

nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értékelésen történő értékelés

A Szervezet nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája 

okán.

Információk a kötelezettségekről

A Szervezetnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt 

lenne.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott 

évben nem fordultak elő!



4.

5.

6.

2021. április 15.

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 

beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

Frankó Pál elnök

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók


