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Egerben, a Bikavér városában 2007. szep-
tember 26–28. között, a FATOSZ által
szervezett III. Nemzetközi Európai Falusi
Turizmus Kongresszuson a vidéki-, falu-
si-, tanyasi turizmus jelenlegi helyzetété-
vel és annak jövôbeli fejlesztésével fog-
lalkozó elôadások hangzottak el brüsszeli,
nyugat európai és hazai elôadóktól.

Az elôadók döntô többségét az Euro-
Gites elnöke kérte fel, míg a hazai elôa-
dókat a FATOSZ elnökség biztosította.
Az elôadásokat rögzítettük, honlapunkon
eredeti szövegében és képanyagában
mindenki hozzáférhet ezekhez. A konfe-
rencián elhangzottakból, a hozzászólá-
sokból egy deklarációt állítottunk össze
és fogadtunk el, annak érdekében, hogy
az Európai Unió és tagországai, azok par-
lamentjei, kormányai, valamint a turiz-
mussal közvetlenül, vagy közvetve kap-
csolatban lévô önkormányzatok, vállal-
kozások és a politikai döntéshozásban
résztvevô szakemberek jobban megértsék
a falusi, vidéki turizmus gazdasági, társa-
dalmi, kulturális és a vidéki fenntartható
fejlesztésben játszó szerepét.

Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy a turizmus elmúlt évtizedekben be-
következett fejlôdése és diverzifikálódása
világszerte robbanásszerû fordulatot ho-
zott, amelynek hatásai már a falusi turiz-
musban is érzékelhetôek. A globalizációs
folyamatokkal párhuzamosan ugyanis fel-
értékelôdött a fenntarthatóság, a környe-
zet-, és természetvédelem, ill. a természe-
ti-, és az épített környezeti örökség, az
egyedi, helyi adottságok, vonzerôk –
Magyarországon például a „hungariku-
mok” – védelme, a területi tervezés és re-
gionális fejlesztés, a hagyományok meg-
ôrzésének, ápolásának igénye. Márpedig
közismert tény, hogy a vidéki-, falusi/ta-
nyai turizmus világszerte jelentôs szerepet
játszik a vidéki közösségek identitás-tu-
datának, a vidéki térségek fenntartható
fejlôdésének, népességmegtartó képessé-
gének, az elmaradott térségek felzárkózta-
tásának folyamataiban. Ezek alapján biz-
tosra vehetô, hogy a jövôben kiemelkedô
és átfogó szerepet, jelentôséget kap a vi-
déki-, falusi-, tanyai turizmus, melynek
azonban a megfelelô általános politikai el-

ismertsége ma még hiányzik. Bár örven-
detesen egyre többen és többször biztosí-
tanak bennünket a pártfogásukról, ám
amikor tettekre, támogatásra, komoly je-
lentôségû pályázatok kiírására kerülne
sor, akkorra többségében nem számítha-
tunk segítségükre, vagy csak kisebb ösz-
szegû pályázatok kiírását javasolják. 

Egyértelmûvé vált, hogy az Európai
Unió által is támogatott, LEADER vi-
dékfejlesztési programokba az eddigiek-
tôl jobban be kell kapcsolódnunk.
Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az
Európai tagországok jelentôs része az
aktuális 2007–2013-as tervezési idô-
szakra a teljes EAFRD költségvetés
(AVOP) kevesebb, mint 19 százalékát
állította be a 3-as és 4-es tengely tevé-
kenységeire. Az EuroGitesnek, s ezen
belül nekünk, a FATOSZ megyei szerve-
zeteinek, kistérségi tagjainknak az eddi-
giektôl sokkal többet kell tennünk, hogy
ezek az arányok a jövôben változzanak.  

Fontos, hogy a törvényi szabályozások
a gyakorlatban is biztosítsák annak lehetô-
ségét, hogy a helyi szervezetek az egyedi,
eredeti turisztikai termékek, programok,
szolgáltatások és ezek csomagjainak kiala-
kítását megvalósíthassák. A falusi, vidéki
turizmus erôssége az egyediség, a változa-
tosság, személyes és baráti kapcsolat a tu-
ristákkal, melyek egyedi, megismételhe-
tetlen élményt nyújtanak. A kicsi turiszti-
kai – éppen hogy csak – vállalkozások
gazdasági szerepe, különösen elmaradott

térségekben, óriási jelentôségû, s ezt a kor-
mányoknak sokkal jobban kellene elis-
merniük és támogatniuk. Mindezekhez
megvalósítható szabályokra és hatékony
támogatási rendszerre van szükség, mely-
nek segítségével – pozitív hatással – létre-
jöhetnek életképes falusi szálláshelyek, ét-
termek, szolgáltatások, hagyományôrzô
programok, információs központok, álta-
lános és speciális turisztikai infrastruktúra
hálózatok, valamint a helyi és házi készíté-
sû termékek piacra jutása, még akkor is, ha
mindezek nem jelentenek teljes munkai-
dôs foglalkoztatást. Manapság Európában,
a leginkább vonzó és változatos falusi tu-
risztikai térségek azok, amelyek kedve-
zôen oldották meg ezeket a kérdéseket. 

A fentiekre tekintettel, mint országunk
falusi turisztikai civil szolgáltatóinak és
kisvállalkozásainak szakmai érdekképvi-
selôje a FATOSZ elkötelezett az olyan,
kis léptékû, fenntartható turisztikai fej-
lesztések mellett, melyek integrálják, erô-
sítik és hasznosítják a környezeti, kultu-
rális és helyi közösségi érdekeket.
Emellett a falusi turizmus azon megfele-
lô elismerésére törekszünk, amely szá-
mos elmaradott vidéki térség életében és
túlélésében játszik és fog játszani szere-
pet a jövôben is. Hangsúlyosan igényel-
jük, hogy a politikai irányvonalak és tör-
vényi keretek olyan módon kerüljenek al-
kalmazásra, hogy az lehetôséget adjon és
erôsítse a falusi, vidéki embereket vállal-
kozásait és tevékenységeit, non-profit és
civil szervezetek munkáját és szolgáltatá-
sait, a vidéki térségek több lábon állásá-
nak érdekében. A FATOSZ elkötelezett a
falusi turizmus piaci alapú szemlélete
mellett, ahol a vidéki értékek a különbö-
zô piaci szegmensek értékelésére alapoz-
hatók. A megfelelô termékek fejlesztése
érdekében, a kutatás, statisztika, az erô-
források jobb helyi, és kistérségi (TDM)
turizmus menedzsmentjének kialakítása
és mûködtetése szükséges, amely helyi és
térségi összefogást, koordinációt és na-
gyobb kormányzati és önkormányzati tá-
mogatást igényel. 

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ
FATOSZ elnök
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Nemzetközi konferencia szervezése
mindig új, és mindig más élményt, kihí-
vást jelent. 

Az a megtisztelô feladat, hogy a FA-
TOSZ Magyarország nyerte el a jogot az
esemény komplex megszervezésére,
óriási felelôsséget rótt a csapatra. 

A legnehezebb mindig az indulás, egy
rendszer, egy ütemterv és feladatterv
összeállítása. Ha mi magunk már átlát-
juk a teendôket, már óriásit léptünk elô-
re. 

Teljesen fel kellett dúlni a FATOSZ
eddigi békés, nyugalmas életét és ezerrel
pörögni kezdeni. 

Minden azonnal kellett, és minden
már tegnapra késô volt. Em-
lékszem, naponta bombázott a
nemzetközi szervezet elnöke
minket, a konferencia webol-
dala miatt. Szegény kis FA-
TOSZ szerver…! Nem erre
lett kiképezve! Na de ügyes,
számítógépen nevelkedett fô-
iskolás gyakornokainkon és a
rendszergazdán, nem fogott ki
a fejlesztés. Bár egy-két ôsz
hajszál azért megjelent a feje-
ken, de viszonylag gyorsan elindult az
online regisztráció, felkerültek angol és
magyar nyelvû információs anyagok. 

Kalkuláltunk, számoltunk, pályázati
pénzért sóvárogtunk, támogatókat ke-
restünk,mert tudtuk, hogy nagyon ala-
csony költségvetésbôl, maximális minô-
ségû szolgáltatást kell adnunk. Reszket-
ve számoltuk nap mint nap a regisztrált
résztvevôk számának változását, és
epedve vártuk az aktuális napi konferen-
cia egyenleget. A csapatból egy ember
volt, aki a háttérbôl mint gyakorlott kon-
ferencia szervezô a feladatokat koordi-
nálta és készítette fel a kollegákat arra,
mi vár majd rájuk a következô napok-
ban, hetekben. 

Micsoda izgalmaink voltak a hitelkár-
tyás fizetéseknél! Majdnem elfogtunk
egy nemzetközi hitelkártyacsaló bandát!
A mi kis konferenciánkat is kinézték
maguknak, hogy hamis meghívólevél-
hez jussanak! 

Mennyire lelombozódott kollégánk,
aki a külföldi vendégekkel tartotta a

kapcsolatot! Annyira büszke volt min-
den egyes beszedett fillérre, és annyira
szomorú lett, amikor mi, akik a szolgál-
tatásokat rendeltük az esemény alá, egy
laza kis mozdulattal el is költöttük. 

Ezen a konferencián is érvényesült a
„zsák bolha” effektus. Vagyis 250 egyé-
ni résztvevô, 500 féle dolgot szeretett
volna, folyamatosan és utolsó utáni pil-
lanatig változtatva a megrendeléseiken.
Mai napig nem értem, hogy valaki miért
bízik abban, hogy egy, az utolsó utáni
pillanatban éjszaka, Budapestre, általa
elküldött e-mail-t mi Egerben megka-
punk. Tudhattuk volna, hogy ô lesz az,
akivel folyamatosan valami történni fog.

És történt is. Egerszalókon, falusi há-
zakban szállásoltuk el a résztvevôk egy
részét, ezt a fiatalembert is, aki valami
ok miatt, mindig lemaradt a transzfer
buszról. Utolsó nap már a falu is ismer-
te és telefonált egy jólélek a faluból,
hogy itt vár már legalább egy órája egy
külföldi fiatalember a sarkon, bôrönd-
del, szerintük a miénk. És persze hogy ô
volt. 

Szervezni jó dolog, fôleg akkor, ha
nemcsak a szorosan vett szakmai szer-
vezô csapat, hanem egy egész szövetség
adja szívét-lelkét a konferencia sikeré-
ért. 

Tagjaink megértették, hogy a konfe-
rencia szervezése rang, presztízs és elis-
merés. Csodálatos falusi ízek vendég-
asztalt, egy igazi terülj-terülj asztalt va-
rázsoltak elénk. 

Szervezni jó, mert élvezzük a munkát.
Fárasztó, de eddig nem ismert képessé-
geket, kitartást, erôt hoz elô az ember-
bôl. Nincs éjjel, nincs nappal, csak a cél
lebeg: NEM HIBÁZHATUNK!

Az ember, persze emberbôl van és hi-
bázik. De nem mindegy, hogy képes-e
ezt úgy kijavítani, hogy kívülrôl senki
ne vegye észre? Ha igen, akkor jó szer-
vezô. A szervezô a háttérben van, figyel,
segít, dönt és minden egyes vendégre
külön figyelmet fordít. 

Annyi mindent szerettünk volna meg-
mutatni a külföldi résztvevôknek az or-
szágunk gazdag kultúrájából, hagyomá-
nyaiból, népszokásaiból, a borkultú-
ránkból. Egy részét talán sikerült is va-
lóra váltanunk. Segítséget kaptunk az
Egri és Miskolci tagszervezetünktôl, két
lelkes és profi segítô személyében, akik
helyismeretükkel, kapcsolataikkal a le-

hetô legtöbbet hozták ki a
konferencia alatti mûsorok,
ill. a konferenciát követô ki-
rándulásokból. 

Amire büszkék vagyunk:
heteken át kaptuk a köszönô
leveleket, az elismeréseket és
a következô rendezô ország-
ból megfigyelôként a konfe-
rencián résztvevô jövendô
szervezôk kicsit megszeppen-
ve mondták a végén, hogy

„ezt nehéz lesz utánatok csinálni”. 
Szervezôi feladat a konferencia utáni

elszámolás is. Kevésbé élvezetes része
ez a munkának, de ha az erkölcsi és
szakmai elismerés mellett legalább egy
nullszaldót kihoztunk, már megérte.
Sajnos nálunk ez nem sikerült. Nagyon
nagy érvágása volt a költségvetésnek az
el nem nyert pályázati támogatás össze-
ge. 

Az örömbe szomorúság vegyült, de ez
csak pénz… A legfontosabbak azok a
kapcsolatok, hosszú távú együttmûkö-
dések, amik szövôdtek, az a minden
résztvevô ország által aláírt dekrétum,
melyben a falusi és agroturizmus nem-
zetközi irányvonalait, stratégiáit és ope-
ratív programjainak alapjait a magyaror-
szági konferencia rakta le. Köszönjük,
hogy szervezhettük! Örök élmény és na-
gyon szép emlék mellett hasznos ese-
mény szervezésének voltunk részesei. 

TOMECSKÓ ERIKA
a konferencia szervezôje
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ELÔKÉSZÜLETEK, SZERVEZÉS
Nemzetközi konferencia szervezése mindig más kihívást jelent

„Annyi mindent szerettünk volna 
megmutatni a külföldi résztvevôknek 
az országunk gazdag kultúrájából, 

hagyományaiból, 
népszokásaiból, a borkultúránkból. 

Egy részét talán sikerült is 
valóra váltanunk”



SZEPTEMBER 26. (SZERDA)
Hivatalos fogadás és esti összejövetel

SZEPTEMBER 27. (CSÜTÖRTÖK)
9:00 Bevezetô: 

Dr. Kovács Miklós, ÖTM megbízott turisztikai államtit-
kár • Herbály Imre, az Országgyûlés Mezôgazdasági
Bizottságának alelnöke • Soós Tamás, Heves megye
közgyûlésének elnöke • Dr. Nagy Imre, az Észak-
Magyarországi RIB elnöke • Habis László, Eger pol-
gármestere • Ehrlich Klause, az EuroGites elnöke

9:45 A házigazda bemutatja: 2007. a „Zöld Turizmus Éve” 
Magyarországon (Szûcs Balázs marketingigazgató,
Magyar Turizmus Zrt.)

1. TÉMA: Romantika vagy „vidéki Disney” – Merre haladunk?

10:45 Vitaindító elôadás: Bernard Lane (UK)
11:15 Hozzászólások:

Távolabbi kilátások 2020-ra Franciaországban (Jean-
François Mamdy) • A vidéki közösség és turizmus
(Gerard Peltre) • Egzisztencia és potenciális kapcsolat
a falusi turizmus és a vidékfejlesztés között – gyakorla-
ti megközelítésben (Aveiro Egyetem – PT)

12:20 Országbemutatók és esettanulmányok
Flandria • Ôrség – Magyarország legjobban fejlôdô vi-
déki desztinációja (Bauer László, Naturpark Kht.)

14:30 Turisztikai Világnap 2007 – „A turizmus kitárja kapuit
a hölgyek elôtt” • UNWTO köszöntôje (köszöntôt
mond: Luigi Cabrini) • Rendkívüli elôadás: Teljes éle-
tet élve – a nôk szerepe a falusi turizmusban (Petrics
Hajnalka, Bolognai Egyetem / IT)

2. TÉMA: A szabadidô eltöltésének trendjei

15:00 Vitaindító elôadás: 
Új trendek a keresletben és jelentôségük a falusi turiz-
musban – a német piac esetében (Karen Winkler,
NIT/RA Németország)

15:30 Hozzászólások:
Elvárások és piaci szegmentáció – a 2007-es on-line
felmérés elsô eredményei (Almería Egyetem) • A falu-
si turizmustól a vidéki élménygazdaságig (Dr. Kovács
Dezsô, Szent István Egyetem, Gödöllô) • Amit az ügy-
fél igazán szeretne (az utazásszervezôk szemszögé-
bôl)

17:00 Országbemutatók és esettanulmányok
Norvégia (Tove Raastad Breien) • Moldova (Svetlana
Lazari) • Tápiógyöngye, II. helyezés ”Európai Falu-
megújítás” versenyben (Patkós Gábor, HAJTACSAPAT
Leader akciócsoport, Tápiógyörgye)

SZEPTEMBER 28. (PÉNTEK)

3. TÉMA: A falusi turizmus és a környezet

9:00 Vitaindító elôadás: 
Mr. Patrick Murphy, Európai Környezeti Bizottság

9:30 Hozzázólások:
Natura2000 és a falusi turizmus (Kerstin Sundseth) •
Természet – a falusi turizmus kincse (Marghescu Tamás,
a Természetvédelmi Világszövetség európai regionális
igazgatója) • Fenntartható turizmus – egy új rendszer az
európai turizmus politikába (Apolonia Rodrigues)

12:00 Ország bemutatók és esettanulmányok
Finnország (Maria Mänty) • A természetvédelem az
ökoturizmus és a falusi turizmus szolgálatában • Ígére-
tes témák és megválaszolandó kérdések a magyaror-
szági tapasztalatok alapján (Dr. Tardy János, Európai
Természetvédelmi Központ, ECNC) • Hagyományôr-
zés, vidéki rendezvények és a falusi turizmus (Dr.
Hanusz Árpád, Nyíregyházi Fôiskola)

4. TÉMA: Hogyan szervezzük meg hatékonyabban 
az ágazatunkat?

14:00 Vitaindító elôadás:
Az ICT (információs és kommunikációs technológiák)
hatása az értékesítésben és kommunikációban a turiz-
mus területén (Graham MacKenzie, Travelmole UK)

14:30 Hozzászólások:
Stratégiák a falusi turizmus újraszervezéséhez – alkal-
mazott technikák • Gites de France – 2006/2007-es
stratégiai elemzés eredményei (Philippe Hellio) • Most-
viertel Austria (Andreas Purt) • Magyarország (Dr.
Csizmadia László, FATOSZ elnök, EuroGites alelnök) 

15:40 Ország bemutatók és esettanulmányok
Szlovákia • Borutak a vidéki turizmus rendszerében
(Dr. Szabó Géza, Pécsi Tudományegyetem) • A témák-
ból eredô következtetések levonása

17:30 Hivatalos záródokumentum aláírása
17:45 Záró ülés
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Az elôdás két országban, Magyarorszá-
gon és Hollandiában végzett terepmun-
ka eredménye és a vonatkozó irodalom
áttekintése alapján tárja fel a nôk szere-
pét a falusi turizmusban, illetve a falusi
turizmus lehetséges hatásait a nôknek a
társadalomban betöltött szerepére. 

A nôk a kezdeményezôi szerep mel-
lett más összetett szerepeket is betölte-
nek a falusi turizmusban, amelyeknek
pozitív hatására mind az egyén, mind a
család és a helyi közösség szintjén meg-
jelenik. 

Aktív szerepük egyértelmûen elôtû-
nik a vidéki területek természeti, társa-
dalmi és kulturális eredetiségének meg-
ôrzésében. Tevékenységük során hozzá-
járulnak a kulturális örökség, mint pél-
dául a hagyományos ételek, ruházat és
berendezés megôrzéséhez, ezen kívül

munkát teremtenek nemcsak saját ma-
guknak, hanem a helyi közösség más
szereplôi számára is. 

A falusi turizmus több dimenzióban is
visszahat a nôk életére. Ezek közül a
legfontosabbak: a személyes megelége-
dettség, az önmegvalósítás, a gazdasági
függetlenség és a társadalmi kohézió. 

Azáltal, hogy a falusi turizmus önálló
kereseti lehetôséget teremt a nôk számá-
ra, a nôk munkája egyben láthatóvá is
válik: felülemelkedik az általános ház-
munka egyszerû kiterjesztésén. 

A falusi turizmus hozzájárul a nôk tár-
sadalmi szerepének erôsítéséhez is. A fa-
lusi turizmusban dolgozó nô által muta-
tott független, elégedett, önálló munká-
val és jövedelemmel rendelkezô nô-kép
vonzóvá teheti a vidéki életet a fiatalabb
generáció számára. Ezáltal a falusi turiz-

musban dolgozó nôk a vidéki népesség
fenntartásához is hozzájárulnak. 

Befejezésként mindenképpen fontos
megemlíteni a nôk szerepét az agro-kör-
nyezeti oktatásban. A kutatás során meg-
kérdezett nôk mindegyike fontos felada-
tának tartotta a fiatalok környezeti neve-
lését, ebbe beleértve a helyes táplálko-
zásra nevelést is. Ennek az önmagában
is fontos törekvésnek tágabb társadalmi
szerepét is fel kell ismernünk, miszerint
a nôk a falusi turizmus segítségével hoz-
zájárulnak a felnövô generáció vidékké-
pének alakulásához. Ennek eredménye-
képpen nôhet a fiatalok vidék és a mezô-
gazdasági munka iránti érdeklôdése és
tisztelete. 

PETRICS HAJNALKA
Bolognai Egyetem/IT
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Teljes életet élve
A nôk szerepe a falusi turizmusban

A nôk összetett szerepet töltenek be a falusi turizmusban: hozzájárulnak a hagyományos ételek, ruházat és berendezés megôrzéséhez



Hazánkban, így Szatmárban és Bereg-
ben is jelentôs különbség figyelhetô
meg a települések földrajzi elhelyezke-
désébôl adódó településszerkezeti és
gazdasági fejlôdésben. A földrajzi elhe-
lyezkedésbôl adódó hátrányok, amit
idônként periférikus helyzet vagy elzárt-
ság okoz a fejlôdés gátjává válhatnak.
Elôfordulhat, hogy a kisebb települések
elöregednek, vagy esetleg el is néptele-
nednek. Szinte minden esetben konkré-
tan mérhetô a városi agglomerációkkal
szemben mutatkozó infrastrukturális le-
maradás is. Ez azt is jelentette Szatmár-
ban és Beregben, hogy a kis falvakban
élô emberek jobban megôrizték hagyo-
mányaikat és azt is, hogy jobban meg-
maradt az itt élô emberek természettel
való kapcsolata és együttélése. Mindez
kiváló lehetôséget biztosít a falusi turiz-
mus fejlôdésének, vagyis reális esély ad
a terület turisztikai hasznosítására. 

Az organogram egyértelmûen bemu-
tatja a több tényezô együttes hatásme-
chanizmusára épülô turizmusfejlesztési
lehetôséget, amelynek meghatározó ele-
me a humánum, az attrakció és az össze-
fogás a hálózat, és mindez a tényezô
együttesen hozzásegítheti a SZATMÁR-
BAN, BEREGBEN élôket életminôsé-
gük javulásához. 

A területen élôk közvetlen kapcsolat-
ban álltak az erdôkkel, legelôkkel, a ter-
môfölddel és annak gyümölcseivel.
Életvitelüket döntôen meghatározta az a
függôség, amit a természet erôi évrôl év-
re ismétlôdôen produkáltak. A változás
lehetôségét azonban valamennyi társa-
dalom magában hordozza, amint azt már
az elôzô évszázadok tudósai is megálla-
pították. A változás iránya viszont társa-
dalmanként eltérô lehet, s egyáltalán
nem biztos, hogy eredményként fejlô-
dést produkál. Az itt élô emberek célja
viszont az, hogy olyan változást produ-
káljanak, amely erôsíti a társadalmat,
vagyis a természettel való harmonikus
együttélést használják ki életminôségük
javítása érdekében. A területi egyenlôt-
lenségek a gazdasági-társadalmi folya-
matokban szinte a világ minden orszá-

gában megfigyelhetôk, konkrét meg-
nyilvánulásai ennek az elmaradott, hát-
rányos helyzetû, alulfejlett, vagy más
jelzôkkel illetett térségek. A területi
egyenlôtlenségek magukban hordozzák
a társadalmi feszültségeket. Ennek leg-
biztosabb tünete a migráció, amikor is a
népesség – különösen a fiatalabb, kép-
zettebb réteg – elvándorol a fejlettebb, s
jobb megélhetési feltételeket kínáló tér-
ségekbe, váro-sokba.

E folyamat szinte visszafordíthatat-
lan, ha nem történik meg a szerkezetvál-
tás a gazdasági ágazatokban vagy nem
alakul ki valami egészen más gazdasági
tevékenység, ami biztosítani tudja a
helyben megélés feltételét. Nos úgy íté-
lem meg, hogy a szamár-beregi táj ilyen
lehetséges szerkezetváltása a Falusi tu-
rizmus térnyerése, amely életet visz a le-
épülô, elnéptelenedô településekbe. Ter-
mészetesen ez a turisztikai termék sem
mindenható és nem old meg minden tár-
sadalmi problémát, csak hozzásegítheti
az itt maradókat ahhoz, hogy mûvelésé-
vel az életminôségükben jelentôs javu-
lás következhet be. Nem individuális te-
vékenységként, hanem összefogással,

mely jelenti a humán erôforrás és jelenti
a gazdasági ágak közötti összefogást is.

A gazdasági fejlôdéssel párhuzamosan
mindig megfigyelhetô az átrendezôdés
folyamata is, – legyen az térbeli, területi,
vagy ágazatok közötti. A szatmári-beregi
térséghez hagyományosan kötôdô mezô-
gazdaság, illetve agrárgazdaság (takar-
mánytermesztés, állattartás,) szerepe le-
csökken a gazdaságon belül és belép a tu-
rizmus. Európa nyugati felén már évtize-
dekkel ezelôtt felismerték a rurális térsé-
gek hanyatlásának veszélyeit, megfogal-
mazták azokat a célokat, amelyek képe-
sek a terület hanyatló gazdaságát új pá-
lyára állítani (pl. Burgerland). Lassan tu-
datosulni látszik az emberekben, hogy a
vidék hanyatlása pótolhatatlan természe-
ti, társadalmi (közösségi, építészeti stb.)
értékeket tehet örökre tönkre, amelyet
úgy lehet életben tartani, ha funkcióval
töltjük meg és jelen esetben ez a funkció
a szatmári-beregi térségben is a turizmus,
azon belül is a falusi turizmus. Célunk
nem a szálláshelyek népszerûsítése volt,
hanem olyan turisztikai attrakciónak szá-
mító fesztek rendezése, amelyek igazi tu-
risztikai vonzerôt jelentenek és megte-
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A falusi turizmus hatása a vidékfejlesztésre 
Falusi hagyományok ápolása

A szatmári, beregi kistérség turizmufejlesztési organogramja

A
SZATMÁRI, BEREGI 

KISTÉRSÉGI TURIZMUS 
FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁJA

A FALUSI TURIZMUS 
EMBERKÖZPONTÚ 

ÉS HOSSZÚ TÁVON
JÖVEDELMEZÔ

• A kistérségi turizmus 
versenyképességének 
növelése

• A turizus életminôségre 
gyakorolt hatásainak 
optimalizálásaA TURISTAFOGADÁS 

FELTÉTELEINEK 
JAVÍTÁSA ATTRAKCIÓFEJLESZTÉS

• Termékfejlesztés
• Desztináció fejlesztés
• Kiemelet desztinációk

fejlesztése

HATÉKONY MÛKÖDÉSI
RENDSZER KIALAKÍTÁSA

• Helyi desztináció menedzsment-
szervezet kialakítása

• Kistérségi intézményrendszer
átalakítása

• A turisztikai attrakciók
elérhetôségének javítása

• A turisták komfort-
érzetének növelése

EMBERI ERÔFORRÁS
FEJLESZTÉS

• Az oktatási rendszer munkaerô-piaci
igényeknek megfelelô átalakítása

• Stabil foglalkoztatási környezet
kialakítása



remtik a terület agrárgazdaságának helyi
exportját és biztosítják a szálláshelyek te-
lítettségét.

Túl a fesztek turista csalogató voltán
elértük azt is, hogy a hagyományos
gyümölcsök újratelepítése (szilva, dió)
is elkezdôdött, biztosítva ezzel az agrá-
rium kompexitását. A fesztek a gyü-
mölcsök feldolgozásának ôsi hagyomá-
nyait (aszalás, lekvárfôzés stb.) eleve-
nítették fel, de az agráriumnak a fesztek
nyersanyagait is biztosítani kell. A
komlexitás abban teljesedett ki, hogy a
LIEDER-program segítségével 5 üzle-
tet alakítottunk ki a helyi termékek ér-
tékesítésére. 

A magyar falusi turizmusnak alapvetô
célja a vidéki lakosság – ezen belül elsô-
sorban az agrártermelôk – kiegészítô jö-
vedelemhez juttatása, ezáltal megélheté-
si gondjaik mérséklése, életminôségük
javítása, és nem utolsó sorban, a helyben
tartás, az elvándorlás megakadályozása.

Mindemellett kiemelkedôen fontos sze-
repet játszik a falusi életformához szoro-
san kapcsolódó közösségi és kulturális
értékek megtartása. A kistérség rendez-
vényei e célkitûzést hivatottak megvaló-
sítani (cinkefôzô, halászléfôzô, szilva-
lekvárfôzô fesztek.)

A társadalmi funkciói mellett jelentôs
ökológiai szerepe is van, elsôsorban az
egészséges élet természeti alapjainak
védelme, a tájak sokszínûségének, a táj-
jellegnek a megôrzése, az erdô, legelô és
más természeti élôhely megóvása, álta-
lában az ökológiai rendszerek védelme
tekintetében azzal, hogy fenntartja a táj
ökológiai egyensúlyát, biztosítja a táj-
gazdálkodás minden mozzanatát.

A turizmus ezen típusa kiegészítô jö-
vedelmet nyújthat azoknak a gazdáknak,
akik eddig pusztán állattartással fogla-
koztak, s ma már csak ebbôl nem tudná-
nak megélni. Célunk a SZATMÁR-BE-
REGI NATURPARK megvalósítása,

ahol a tájgazdálkodás és a turizmus szo-
ros kapcsolatban fejlôdik.

A falusi turimust nagyon sokan és sok-
féleképpen definiálták, de a lényege, hogy
a faluban élô ember, fô foglalkozása (nö-
vénytermesztés, állattenyésztés) megtartá-
sa mellett részt vállal a turizmus lebonyo-
lításában, s a saját házán belül lévô szabad
férôhelyeket a turizmus szolgálatába állít-
ja. A falu megmarad eredeti állapotában,
megôrzi hagyományait és a tevékenység,
pedig nem csak a szálláshelyet biztosító
személynek, hanem a faluban élôknek is
életminôség javulást eredményez. 

A falusi turizmus fejlesztése révén a fa-
lu lakossága úgynevezett alternatív jövede-
lemhez juthat, amely olyan bevételt jelent,
ami kiegészíti a vendéglátó személy erede-
ti jövedelmét, s ami jelentôs kihatással le-
het az egész település általános fejlôdésére.

DR. HANUSZ ÁRPÁD
Nyíregyházi Fôiskola
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A vidéki turizmus attrak-
cióinak sorában a szôlô-
és borkultúrához kapcso-
lódók egyre fontosabb
szerepet töltenek be. Az
agroturizmus rendszeré-
be tartozó borturizmus,
amely a bort, mint helyi
terméket mutatja be a lá-
togatóknak és a bormar-
keting igen hatékony, al-
kalmazott eszköze, nem
egyedüli hasznosítása a
borvidékek turisztikai
vonzásának. 

A turizmus trendek a
90-es évektôl egyre in-
kább a tematikus és tér-
ségi termékek, tematikus
utak, tematikus kínálatok
fejlesztését preferálják immár Magyar-
országon is. A hazai 22 borvidéken nap-
jainkban 33 borút megnevezésû egyesü-
let mûködik. A borutakon, amelyek kö-
zül a Dél-Dunántúli Régió, a Pannon
Borrégió öt borútja országosan is köve-

tendô példa, a borhoz közvetlenül kap-
csolódó „üdülés a borosgazdánál” kíná-
latok, valamint a kiegészítôként emlege-
tett falusi szállásadás, egy jelentôsen bô-
vülô, kimondottan sikeres termékként
definiálható. 

A falusi turizmus a bo-
rutak kínálatában egyre
fontosabb szerepet tölt
be, mert:

• tartalmasabbá (él-
mény) és tartamosabbá
(id) teszi a borúti üdü-
lést;

• lehetôvé teszi a nagy
borosgazdákon kívül is a
bekapcsolódást a turiz-
musba, a helybeliek
mozgósítása és a kínálat
bôvítése révén;

• kiterjeszti a turiz-
must a borutak kisebb te-
lepüléseire is, és ezzel je-
lentôs vidékfejlesztô sze-
repet tölt be!

Az „üdülés a boros-
gazdánál” jellegû kínálat a falusi turiz-
mus specializált termékei között is elô-
kelô helyet foglal el.

DR. SZABÓ GÉZA
Pécsi Tudományegyetem

SZEMELVÉNY AZ ELÔADÁSOKBÓL

Borutak a vidéki turizmus rendszerében

A borturizmus a bort mint helyi terméket mutatja be a látogatóknak



Megfigyelve a különbözô országok tu-
rizmusának alakulását megállapíthatjuk,
hogy az elmúlt másfél évtizedben azon
országok turizmusa és vidékfejleszté-
se volt sikeres, akik képesek voltak ál-
lami régiós – és helyi szinten integrál-
ni a turisztikai fejlesztési politikát, a
vidék felzárkóztatása érdekében.

Ez a vidékfejlesztési politika a kis-
térségek által megfogalmazott stratégiai
célokból indult ki, amely a meglevô he-
lyi, természeti- és humán értékekre, a
kulturális hagyományokra és az új
piaci lehetôségek feltárására irányul.

Ez a célkitûzés és folyamat nálunk is
elkezdôdött, de a különbözp intézményi
és társadalmi szintek gördülékenyebb és
kiforrottabb mûködéséig is, – szükséges-
sé vált a helyi szakmai szervezetek kez-
deményezése, összefogása az agrárjö-
vedelmek csökkenésének pótlására, a
vidéken élô emberek életminôségének
romlásának megakadályozására. 

A falvakban élô lakosság munka-
helyének elvesztését követôen, hozzá-
látott új jövedelemtermelô tevékeny-
ség folytatásához, amelyhez minimális
anyagi és technikai feltétellel rendelke-
zett, legtöbb esetben a saját lakását ala-
kította át falusi magánszálláshelyé, vagy
egyéb szolgáltatást végzett a turista for-
galom és kereslet kiszolgálására.

A magyar vidéken élô lakosságnak
új jövedelmi forrásokat kellett és kell
keresnie. 

Ezt a lehetôséget találták meg a lakó-
házak átalakításával, és falusi vendégfo-
gadásra alkalmassá tételével, amely szá-
mukra foglalkoztatást és jövedelmet biz-
tosíthat.

A vidéken élô lakosság ismeri helyi
adottságait és közös összefogással el-
kezdte feltárni, a térség kiemelt tu-
risztikai vonzerôit:

• a természetes környezet kínálta le-
hetôségeket,

• az épített örökség megmentésével, a
falusias jelleg varázsát,

• a helyi kulturális értékeket, népi ha-
gyományokat,

• a helyi étkeztetési – és italfogyasztá-
si szokásokat,

• a kis állattartási módokat, halászat,
vadászat hagyományait,

• a faluközösség megôrzött hagyomá-
nyos értékrendjét, tradíciókat.

Ezen vonzerôk feltárásával és tu-
risztikai termékként történô értékesí-
tésével, jelentôsen hozzájárulhatnak a
térség látogatottságához, az itt élô la-
kosság foglalkoztatásához, az alterna-
tív jövedelmek szerzéséhez.

Az elmúlt 16 év tapasztalata alap-
ján elmondhatjuk, hogy minôségi vál-
tozás következett be a fogadási feltéte-
lekben, a falusi turizmus szálláskínálat-
ban és a turisztikai szolgáltatásokban.
Ebbôl azok a települések már profitál-
nak, akik idôben felismerték a falusi
turizmus iránti kereslet növekedését
és az ebbôl adódó vidékfejlesztési lehe-
tôségeket.

Az eltelt idôszakban szerény pályá-
zati lehetôségek adódtak a vidéki la-
kosság számára a fogadási feltételek
korszerûsítésére, a magánszálláshelyek
felújítására.

Ezeket a támogatásokat több település
hatékonyan használta ki, amelynek ered-
ménye, hogy egyes falvakban összkom-
fortos, felújított falusi vendégházak
fogadják a „zöld turizmust” kedvelô
vendégeket, akik számára egyedi szol-
gáltatásokat és tájjellegû ételeket kínál-
nak, amelyeknek kereslete felértékelô-
dött a hazai és külföldi turisták részérôl.

Az urbanizáció elôl, a nagyvárosok
stresszétôl menekülô turisták szívesen
hagyják maguk mögött a nyüzsgést, a
nagyvárosi tömegközlekedést és elin-
dulnak a minôségi fogadási feltételekkel
rendelkezô falusi turizmus felé, ahol
egyre több helyen egyedi szolgáltatá-
sokkal és rendszeres programokkal vár-
ják a településre érkezô vendégeket.

A vidék turizmusa újraéleszti a fa-
lusi életmód szokásait, a néphagyomá-
nyokat és saját tevékenységük fennma-
radása érdekében ösztönösen védik a
természetet és a környezetet.

A környezetvédelmi tevékenységet
és az EU is támogatja, ebbôl részesül-
hetnek a település Önkormányzatai, a
helyi vállalkozók amibôl a falusi ven-
déglátók is profitálnak.

A falvak legnagyobb kincse az érin-
tetlen természeti környezet mellett, az
ott élô emberek vendégszeretete, ba-
rátságos, nyugodt egyszerû életvitele,
amely alkalmas a rohanó világunkból
való pár napos pihenésre, regenerálódás-
ra. A régi építészeti formákat ôrzô pa-
rasztházak, kúriák megmentésére
napjainkban a vállalkozások és az ön-
kormányzatok kezdenek kiemelt figyel-
met fordítani, amelyek a felújítást kö-
vetôen a legkeresettebb magánszálláshe-
lyek közé tartoznak.

Az építkezés során törekszenek az
eredeti formájában felújítani a tornácos,
piros cserepes parasztházakat, amelynek
portájáról nem hiányoznak a nyársa-
lók és kemencék sem, ahol a vendégek
számára készül az ízletes tájjellegû étel.

A vidék turisztikai kereslete a közös
együttmûködésre ösztönözi a vendég-
fogadókat, a szolgáltatások közös reklá-
mozására és garantált turisztikai prog-
ramcsomagok kínálatára. A falusi turiz-
mus kezd olyan komplex tevékenység-
gé fejlôdni és még tovább fejleszthetô,
ami a települési és kistérségi szinten
egymásba kapcsolódó szolgáltatások
rendszerét alakítja ki, és ezzel a fenn-
tartható vidékfejlesztést ösztönzi.
Mindez lehetôséget ad a vidéki embe-
rek helybeni életlehetôségeinek bizto-
sítására. A közös programkínálat, a
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A magyar falusi- és agroturizmus fejlesztési törekvései
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partnerség növeli a térség vonzerejét,
a helyi termékek értékesítési lehetôsé-
gét.

A vidéki turizmus fô vonzerôiként a
természet közelsége, a még élô tradí-
ciók (tárgyi, szellemi, kulturális, vala-
mint termelési hagyományok), a vidé-
ki életmód, a családi milliô, az emberi
kapcsolatok emelhetôk ki. Mindezek
azonban nem egy meghatározott tu-
rizmus-változat alapját jelentik, ha-
nem sokszínû, tájegységenként, tele-
pülésenként, de akár vendégfogadón-
ként is eltérô, sajátosságaikhoz kötô-
dô kínálat és annak megfelelô vidéki
turizmusformák kialakulásához ad-
tak és adnak jó feltételeket. 

A vidéki turizmus kínálati csomó-
pontjai a falusi turizmustól az ökoturiz-
muson és az agroturizmuson át, egészen
a borutakat is tartalmazó tematikus kíná-
latokig terjednek. A rurális térségek érté-
keinek valorizálásában kiemelt jelentô-
ségû vidéki turizmus fentebb vázolt ter-
méktípusai és a kiemelten vizsgált falusi
turizmus közötti kapcsolatokat vizsgál-
va kimondható, hogy attrakcióik azo-
nossága és összekapcsolódó termékeik
révén egy témakörbôl indulva az egész
rendszer átfogható. A vonzerôk azonos-
sága azt jelenti, hogy három vonzerô
csomópont köré csoportosítható vala-
mennyi tevékenység attrakció alapja. 

Az alábbi táblázat bemutatja a vidéki
vonzerôk, a falusi turizmus speciális ter-
mékei, valamint a kapcsolódó további
vidéki turizmus termékek rendszerét.

AZ FVM-NEK KÉSZÍTETT TANULMÁ-
NYUNKBAN AZT MUTATJUK BE, HOGY HO-
GYAN KAPCSOLÓDHAT A VIDÉKI TURIZ-
MUS A VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA TEN-
GELYEIHEZ

A fentebb vázolt szerkezetben felépülô
vidéki turizmus és az azt alkotó termék-
típusok fejlesztése számos ponton kap-
csolódik a vidékfejlesztési politika által
preferált fejlesztési tengelyekhez. A szi-
nergikus kapcsolatok a meghatározott
prioritások mentén épülnek fel.
KAPCSOLÓDÁSOK AZ 1. TENGELYHEZ:
A mezôgazdasági és erdészeti ágazatok
versenyképességének javítása

– Új felvevôpiacok keresése a mezô-
gazdasági és erdészeti termékek számá-
ra: 

• A kistermelôi élelmiszertermelés,
– elôállítás és értékesítés feltételeirôl
kiadott miniszteri rendelettel a helyi
piacok kialakításának, a helyi termék-
értékesítés erôsítésének nyílnak meg a
lehetôségei. Ez kistermelôi helyi piac-
ként, piaci árusításként is mûködhetne a
turisztikailag frekventált területeken és
településeken, ahol a fô keresletet az ér-
kezô turisták vásárlásai jelentenék.
Ebben a formában a helyi piac turisz-
tikai attrakcióként is megjelenhet!

• Szintén a helyi termékeladás erôsí-
tôje lehet a helyi termékek boltjának
„faluüzlet” a létrehozása. Ilyen boltok-
ban a helyi termelôk árui, élelmiszerei
mellett a nem élelmiszer termelés termé-
kei, például kézmûves termékek is meg-
jelenhetnek. A szervezetei forma elôse-
gítené a közösségi értékesítés rendszeré-
nek fejlôdését is. 

– A mezôgazdasági szektor szerkezet-
átalakítása: 

• A termelési struktúrák átalakulásá-
ban a gyógynövény elôállítás és feldol-
gozás, mint az egészségtudatos turisz-
tikai formák kínálatának alapja is
szerepet kaphat. 

• Fontos szerepe van – mint turiszti-
kai attrakciónak és helyi termékek alap-
jának számító – háztáji állattartás tá-
mogatásának. Ez a falusi- és agroturiz-
mus számos válfajának programszerûsé-
gét erôsítené. Különösképpen az ôsho-
nos haszonállatokra vonatkozóan vár-
hatunk kedvezô turisztikai hatásokat. 

• A struktúraváltásban kiemelten kezelt
fiatal gazdálkodóknál törekedni kell ar-
ra, hogy a vendégfogadási üzletág sike-
res viteléhez szükséges támogatásokat
és szaktudást is megszerezhessék.

A fejlesztési tengelyt átfogó javaslata-
ink a következôk:

• Túraútvonalak kiépítésének támo-
gatásával, örökségi tematikus útvona-
lak létrehozásával az erdôk közjóléti
funkcióinak erôsítésével, az erdei isko-
lák fejlesztésével, tematikájuk kibôvíté-
sével – ami magába foglalná a vidéki
életmód megismerését, a vidék kulturális
és termelési örökségével együtt – az
ökoturizmus fogadó infrastruktúrájá-
nak az erôsítésével (ami a védett terüle-
tek közelében fekvô falvak szálláshely
kapacitásait is fejlesztené) javítaná az
ágazatok társadalmi megbecsültségét.
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Attrakciók A falusi turizmus speciális Kapcsolódó vidéki turizmus 
termékei terméktípusok 

I. A vidék Aktív üdülés falun
természeti értékei • túrázás, horgászat, ! Természetjárás, turisztika

kerékpározás ! Kerékpáros turizmus
! Horgászat, vadászat

Üdülés a lovasudvarban ! Lovas turizmus
Környezetbarát vendéglátó ! Agroturizmus 
porta
• helyi termékek ! Ökoturizmus
• természeti értékek 

II. A vidék tárgyi Hagyományok vendégfogadó ! Kulturális turizmus
és szellemi öröksége portája

Csoportok vendégháza ! Ifjúsági turizmus 
a falusi portán
Falusi életmód ifjúsági porta ! Agroturizmus
• A célcsoport bekapcsolódása 
a mg. munkálkodásba
Gyermekbarát vendéglátó porta

III. Az agrárium Egészségporta
értékei és termékei • gyógynövények

• biotermékek ! Egészségturizmus
• reform életmód 
• egészséges helyi élelmiszerek
A „falusi vendégasztal” ! Agroturizmus
• gasztronómiai élmények 
és agroturizmus
Üdülés borosgazdánál ! Agroturizmus, borturizmus 
• falusi turizmus a borutak és tematikus, helyi termék utak
kínálatában

A vidéki vonzerôk, a falusi turizmus speciális termékei, 
valamint a kapcsolódó további vidéki turizmus termékek rendszere



• Az aktív és egészségturizmushoz
kapcsolódva beilleszteni az idegenfor-
galmi és rekreációs kínálatokba az erdô
és egészség tematikát.

• Az erdôkhöz kapcsolódva, a helyi
termék elôállítást ösztönözve segíteni az
erdei haszonvételek különbözô megol-
dásait: erdei termékek gyûjtése (magát
a tevékenységet is turisztikai program-
má téve), erdei hagyományos „iparok”
termelô és bemutatóhelyei (szénégetés,
mészégetés, bemutatóhelyként az üveg-
hutázás hagyományai).

• A vadászati turizmusnak a ten-
gelyhez kapcsolható fejlesztése, kiemel-
ten a vadászati térségek közelében fekvô
vendégfogadók segítését a minôségi igé-
nyeknek való megfelelésre (ez jelenthet
szálláshelyet és ellátást biztosító szol-
gáltatást egyaránt). 

KAPCSOLÓDÁSOK A 2. TENGELYHEZ: 
A környezet és a vidék állapotának javí-
tása

– A megmûvelt táj megóvása:
• A mezôgazdasági tevékenységekkel

kiformált kultúrtáj egyben turisztikai
attrakció is, így arculatának védelme
egyben vonzerô védelmet is jelent. Ezen
belül foglalkozni kell a vidéki táj struk-
túrájába szervesen beilleszkedô telepü-
lésekkel is. Így javasoljuk az idegenfor-
galmi vonzás megôrzésének érdekében
is a helyi védett – kulturális és mûem-
léki – értékek kiemelt kezelését, a tele-
pülések arculatát meghatározó helyi
településszépítési, virágosítási akciók
támogatását, település képvédelmi
programok indítását!

– A biogazdálkodás megerôsítése:
• A turizmusban helyi terméket, még-

hozzá márkázott terméket adó biogaz-
dálkodás, különösen annak kertészke-
dési alágazata kiemelt figyelmet érde-
mel. Támogatásokat érdemelnek azok a
vendégfogadók, akik kínálatuk bôvítése
érdekében csatlakoznak olyan minôsíté-
si rendszerekhez, amelyek például pre-
ferálják a környezettudatosságot és a
tiszta élelmiszerek helyi elôállítását.
Ilyen hálózat jöhet létre, például a védett
területekhez csatlakozó falvak „ökopor-
táin”. 

– Elônyös környezeti/gazdasági kez-
deményezések ösztönzése:

• A vendégfogadás, mint innovatív
szervezô erô integrált fejlesztése a

kapcsolódó kézmûves tevékenységek,
a falusi szálláshelyteremtés, a helyi
termékeladás, programszervezés tá-
mogatása révén.

– A területi egyensúly elômozdítása:
• A turizmus vidéki formái megköve-

telik a közösségi és területi összefo-
gást, a szereplôk közötti kohézió erôsí-
tését. A területi versenyképesség javítása
érdekében javasoljuk a térségi összefo-
gást megkövetelô turizmus hálózatok
fejlesztését, így például térségi temati-
kus kínálatok létrehozását. 

KAPCSOLÓDÁSOK A 3. TENGELYHEZ: 
Az életminôség javítása a vidéki terüle-
teken és a diverzifikáció ösztönzése

– A gazdasági aktivitás és a foglal-
koztatottsági arány növelése a szélesebb
értelemben vett vidéki gazdaságban:

• A gazdaságot diverzifikáló turiszti-
kához kapcsolódó tevékenységek között
a szálláshelyek létrehozása, a kézmû-
vesség mellett a szolgáltatások fejlesz-
tése és a helyi termékeladás lehetôsé-
geinek bôvítése is kapjon megfelelô
hangsúlyt.

– A nôk munkaerôpiacra történô belé-
pésének ösztönzése:

• A vidéki turizmus különbözô formái
preferálják a háztartást vivô nôk be-
kapcsolódását a szolgáltatási tevékeny-
ségekbe, így megjelenésüket az aktív
munkavállalók körében.

• A „gyermekbarát” vendégfogadó
porták rendszere, pedig elôsegíti a kis-
gyermekes családok üdülésén keresztül
a fiatal családok összetartozást elôsegítô
pihenését, az anyák kikapcsolódását.

• Az attrakcióként megjelenô kéz-
mûves tevékenységek bemutató por-
taként, a „manuális” élmények hozzá-
férési helyeként válhatnak részeivé a
vidéki programkínálatnak. A létreho-
zott kézmûves termékek a helyi keres-
let révén értékesíthetôek, stabil piacot
nyerhetnek. Mindezekhez szükséges a
vállalkozói szemlélet, a vendégbarát
megközelítés elsajátítása, a nélkülözhe-
tetlen szervezési, menedzselési és vál-
lalkozói ismeretek, az új tudás meg-
szerzése.

– A fiatalok képzése:
• A turizmusba való bekapcsolódásuk

kulcskérdése, hogy megszerezzék a
szükséges vendégfogadói és szervezôi
ismereteket. Ez alapszinten falusi ven-

dégfogadói és higiéniás képzéssel ér-
hetô el.

– IKT-technológiák:
• A fejlesztési feladatok két kapcsoló-

dó területen jelennek meg. Egyrészt tá-
mogatni kell az IKT technológiák hasz-
nosításához szükséges szaktudás (kép-
zés) és hardver eszközök megszerzését.
Másrészt ösztönözni kell a vidéki gazda-
ság és társadalom különbözô szakterüle-
teit átfogó alkalmazások elterjedését.
Jelesül a vendégfogadók hozzáférését
javítani az információszerzés és to-
vábbítás, valamint a kommunikáció
modern megoldásaihoz. Ez megjelen-
het a teljes turisztikai rendszert átfogó
hálózatok fejlesztésében (települési, tér-
ségi és országos tematikus portálok,
helyfoglalási rendszerek), valamint a he-
lyi gazdaság egészét integráló IT alkal-
mazásokban. A turizmus számára mind-
kettô jelentôs esélyeket nyithat.

• A szakportálok összekapcsolása,
vertikális és horizontális rendszerük
kiépítése lehet az igazi támogatás. Ez
megteremti a vidéki turizmus szakágai
közötti szoros kapcsolatokat is, az egy-
séges piaci fellépést.

– A megújuló energiaforrások biztosí-
tásának fejlesztése:

• Ösztönzési rendszer kialakítása a
megújuló energiaforrásokat alkalma-
zó vendégfogadók számára a vidéki
turizmus valamennyi ágában. A terje-
dô innovatív megoldások a vendégek
számára is az ismerkedés és szemlélet-
formálás lehetôségét jelentenék.

– A helyi infrastruktúra modernizálá-
sa:

• A falvak komfortosságának növelé-
se a vendégfogadásra való felkészülés-
ben is jelentôs elôrelépést hoz, a fogadó-
képességet erôsíti.

KAPCSOLÓDÁSOK A 4. TENGELYKÉNT
meghatározott, a LEADER-programhoz
kötôdô fejlesztési prioritáshoz: A helyi
kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság
és diverzifikáció érdekében.

• A Leader+ program hazai tapasz-
talatai is arra utalnak, hogy a vendégfo-
gadók helyi és kistérségi szervezetei
mozgósító és a közös cselekvés irányait,
kijelölô szerepet játszottak a helyi társa-
dalom és gazdaság legaktívabb tagjai-
ként. Az új LEADER program 2007–
2013 között dinamikusan segítheti elô a
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vidéki térségeken belüli belsô kohézió
erôsítését, a helyi gazdaság és társada-
lom közösségi érdekeken alapuló
megújítását. 

• Fontos elemeknek tartjuk az alapo-
kat lerakó szakemberképzést, az okta-
tás, szemléletformálás támogatását.

• A turizmus integrált jellege alap-
ján képes a térségi szereplôk összefo-
gására, amit a térségi fejlesztési progra-
mok preferálása, a vidéki turizmus háló-
zatok létrehozása testesíthet meg.

A vidéki turizmus számos ágának jel-
lemzôi és fejlesztési tapasztalatai arra
utalnak, hogy a turizmus a vidékfejlesz-
tési stratégiák mindegyik tengelyéhez
szorosan kapcsolódik. Mint integráló té-
nyezô ezen tengelyek közötti kapcsoló-
dások erôsítésében is szerepet játszik. 

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS MINÔSÍTÔ
RENDSZERE KORSZERÛSÍTÉSÉNEK TERVE

A kategóriába sorolás alapelvei
• A jövôbeni versenyképesség érdeké-

ben azokra a vendégházakra, ill. porták-
ra kell koncentrálni, amelyek hajlandók
a meghatározott minôségi követelmé-
nyeket teljesíteni.

• A kategóriába sorolás alapja a falusi
üdülés termékfilozófiája, amelyben a vi-
déki hagyományokon alapuló, a sze-
mélyre szóló, természet közeli megoldá-
sok képezik az alapokat.

• A tisztán „technikai” kritériumok, és
a kínált szolgáltatások mellett figyelem-
be kell venni a szállásadó – a vendég-
ház, mint összesség – személyes elköte-
lezettségét és szakmai alkalmasságát.

• A rendszer nem lehet rugalmatlan és
merev, hanem teret kell engednie az
egyéni sajátosságoknak. A kategóriába
sorolásnak nem kell és nem szabad
„egyenlôsdihez” vezetni. A vendéghá-
zak és emberek sokfélesége a falusi üdü-
lés sajátos jellemzôje és vonzereje! 

• A rendszert minden régióban, me-
gyében és kistérségben egyformán kell
alkalmazni.

A kategóriába sorolás területei
1. A falusi vendégfogadóház (porta)

minôsége
Fekvés, elérhetôség, megközelítése
• építészeti kivitel, külsô kialakítás
• lakókert • gazdálkodás, haszon-
kert • állattartás • hulladékkezelés

2. Berendezés minôsége
2.1. Ház:
Belsô terek, tartózkodási helyiség •
A ház felszereltsége • belsô beren-
dezés • bútorzat • energiaellátás •
környezetvédelem • Vendégtér szo-
bakiadás esetén • Üdülôlakás
2.2. Ház:
Szoba, üdülôlakás • lakószoba, há-
lószoba • vizesblokk • terasz

3. Szolgáltatások és azok minôsége
3.1. Szolgáltatások
Étkeztetés • Vendégtájékoztatás •
Tevékenység/hobby
3.2. Szállásadók felkészültsége és
személyisége
3.3. Élményminôség

A falusi és agroturizmus minôsített
vendégházainak (portáinak) szakoso-
dásai tervezete 

A szakosodás – a vendégházak minô-
sítési kritériumai szerint – egy további
lépés a magyar falusi üdülés nagy és át-
tekinthetetlen kínálatának differenciálá-
sára és a termékbiztonság fokozását je-
lentô intézkedés vendégek számára.

A speciális kínálatokkal szembeni kö-
vetelmények, a marketing-stratégia szel-
lemében a konkrét vendégkívánságok-
hoz és – igényekhez igazodnak. Ahhoz,
hogy egy szakosodott területen a falusi
(vidéki) gazdák, illetve vendégfogadók
versenyképesek legyenek és maradjanak
– az általános minôségi követelménye-
ken túlmenôen –, speciális kritériumok-
ra is fel kell készülniük, amit rendszere-
sen az új igényekhez, idôrôl-idôre hozzá
kell, igazítaniuk.

Tíz területen javasoljuk a kínálat ki-
szélesítését és mélyítését, amihez a
Falusi- és Agroturizmus Országos Szö-
vetsége (FATOSZ), az adott területek
Országos Szövetségeinek szakemberei-

vel együttmûködve konkrét kritérium-
katalógusok kidolgozását tervezi. Külö-
nös figyelmet kell fordítani arra, hogy a
vendégházban (a portákon) a kínálat tel-
jes és összehangolt legyen.

Szakosodás területei:
• Aktív üdülés a falusi portán • Egész-

ségporta • Üdülés bébi- és gyermekbarát
vendégházban • Üdülés lovas tanyán •
Üdülés kerekes székes és mozgáskorlá-
tozottakat fogadó vendégházban • Falusi
életmód ifjúsági porta • Üdülés boros
gazdánál • Bioporta / Ökoporta • Hagyo-
mányos vendégfogadó porta • A „falusi
vendégasztal” vendégfogadó porta.

A szakosodás alapelvei
• A falusi üdülés termékfilozófiája ha-

tározottabban érvényesüljön és terjed-
jen, ami azt jelenti, hogy, személyre szó-
ló, természet közeli szolgáltatásokat kí-
náljunk.

• Csak azok a gazdaságok és vendég-
házak szakosodjanak, amelyeknél a csa-
ládi és vendégfogadás tevékenység fel-
tételei alkalmasak, a szakosodott kíná-
latra.

• A tisztán „technikai” kritériumok és
a kínált szolgáltatások mellett legyünk
figyelemmel a szállásadó személyes el-
kötelezettségére és mindenekelôtt szak-
mai felkészültségére, emberi alkalmas-
ságára és a vendégház (porta) „teljes,
megjelenési képére”.

• Szabad teret kell engedni az egyéni
sajátosságoknak.

• A kritériumoknak és az értékelés
eredményének a szállásadó részére ért-
hetônek és követhetônek kell lenni.

• A szakosodási kritériumokat minden
régióban, megyében és kistérségben
egyformán kell alkalmazni.

• A speciális kínálatoknak a minden-
kori vendégcsoport kívánságaihoz és
igényeihez kell igazodni és a vendéghá-
zak sajátos adottságainak figyelembevé-
telével, kell alkalmazni.

• A speciális érdeklôdésû vendég igé-
nyeit teljesíteni kell.

A szakosodási rendszer indítását
2009. január 1-jével tervezzük, mivel
elôtte még 2008-tól be kell indítani az
európai gyakorlathoz igazodóan átdol-
gozott, általános minôsítô rendszert.

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ
FATOSZ elnök
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„A tisztán technikai 
kritériumok és a kínált
szolgáltatások mellett
legyünk figyelemmel 

a szállásadó személyes
elkötelezettségére és 

mindenekelôtt szakmai 
felkészültségére”
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PILLANATKÉPEK A KONFERENCIÁRÓL

Dr. Csizmadia László köszöntôje

Dr. Kovács Miklós (ÖTM) elôadást tart

Graham MacKenzie, a Travelmole UK-tôl és a Farm Stay UK képviselôi

A konferencia szünetében

Ehrlich Klaus, az EuroGites elnöke, Ronen Tuchfeld és Philippe Helio



A turizmus elmúlt évtizedekben bekövetkezett igen dina-
mikus fejlôdése és diverzifikálódása világszerte robbanás-
szerû fejlôdést hozott. A turizmuson belül önálló életet
kezdenek élni a turizmus különbözô alágazatai1, valamint
speciális turisztikai infrastruktúra-hálózataik. Ugyanakkor
a globalizációs folyamatokkal párhuzamosan felértékelô-
dött a fenntarthatóság, a környezet- és természetvédelem,
ill. a természeti-, és az épített környezeti örökség, az egye-

di, helyi adottságok, vonzerôk védelme, a területi tervezés
és regionális fejlesztés, oktatás és képzés, a hagyományok
megôrzésének, ápolásának igénye. Mindezeket figyelem-
be véve készül az Európa Tanács Közösségi Nyilatkozata
a Fenntartható és Versenyképes Turizmusról. Ebben kie-
melkedô és átfogó szerepe és jelentôsége van a vidéki-,
falusi-, tanyai turizmusnak, mely megfelelô általános
politikai elismertséget igényel. 
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DEKLARÁCIÓ
Az európai falusi és vidéki turizmusról

1 Ebbe a körbe értendôk: a falusi-, tanyasi szálláshelyek, természetjáró-, öko-, lovas-, vadász-, horgász-, gyógy-, termál-, vízi-, kerékpáros-, kulturá-
lis-, örökség-, vár-, kastély-, gasztronómia-, bor-, rendezvény-, fesztivál-, vallási-, zarándok-turizmus stb., melyek a legnagyobb fejlôdést tükrözik

A vidéki-, falusi-, tanyai turizmus jövôbeli fejlesztésével kapcsolatban, 

• Úgy értelmezve a fentieket, mint „fenntartható, többfunkciós tevékenység, melynek alapja a helyi erôforrások, úgymint ha-
gyományos mezôgazdasági tevékenységek, kultúra, természeti értékek vidéken vagy kisvárosokban, ahol a turizmus nem az el-
sôdleges jövedelemszerzô tevékenység, kisvállalkozások és kis turisztikai szolgáltatások kínálata, melyekhez társul a személyes
törôdés, csendes és nyugalmas környezet, garantált minôségi szolgáltatások, a környezet védelme, emberi és kulturális egye-
diség és eredetiség, a helyi közösségek és hagyományaik, termékeik, gasztronómiájuk és örökségük; s mindezek biztonsága és
fenntartható védelme.”

• A következô dokumentumokkal összhangban: az Európa Tanács által 1996-ban elfogadott a „Vidéki Térségek Európai
Kartája”, az 1998-ban kidolgozott „EU Közös Agrár és Vidékpolitikai Koncepciója” (CARPE), az 1999-ben kidolgozott
„AGENDA 2000”; az Európai Tájképi Egyezmény, az EAFRD 1698/2005 sz. Európa Tanácsi határozat, a Vidékfejlesztés
Közösségi Stratégiai Irányvonalai határozat (2006/144/ED); valamint a „Fenntartható és versenyképes európai turizmus”
nyilatkozat COM (2007) 601; 

• a III. Nemzetközi Európai Falusi Turizmus Kongresszuson Egerben (Magyarország) 2007. szeptember 27–28-án elhangzott
elôadások, hozzászólások, bemutatók és esettanulmányok alapján, 

az EuroGites – Európai Falusi Turizmus Szövetség, mint az ágazat és szolgáltatói képviselôje Európában, a III. Európai
Falusi Turizmus Kongresszus résztvevôinek támogatásával és egyetértésével, az Európai Unió és tagországai, Parlamentjei,
Kormányai, valamint a turizmussal közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatban lévô önkormányzatok, vállalkozások és szakem-
berek számára az alábbi ajánlásokat teszi:

1.

A vidéki-, falusi/tanyai turizmus fontos szerepet játszik
a vidéki közösségek identitás-tudatának, a vidéki térségek
fenntartható fejlôdésének, a vidék népességmegtartó ké-
pességének, az elmaradott térségek felzárkóztatásának fo-
lyamataiban. Az élô, termelô mezôgazdaság hatással van a
tájra, a helyi jellegzetes gasztronómiára, a kulturális kör-
nyezetre is, melyek a falusi turisztikai termékek lényegét
jelentik. A fentiek egyúttal a vidéki környezet, a táji-, a
termelési- (mezô-, erdô-, vad-, vízgazdálkodás, növény-
és állattenyésztés stb.), a kézmûves-, a kézmûipari-tevé-

kenységek, a népi építészeti-, kulturális-, vallási hagyomá-
nyok megôrzését, javítását, valamint a vidéki közösségek
erôsítését, munkalehetôségeinek biztosítását is szolgálják.
A fenntarthatóság, a tájképi értékek, a természet a falusi
turisztikai termékek lényegi részét képezik, egyben a pia-
ci sikerek elôfeltételei, mely ideális összhangot, alapot te-
remt olyan európai együttmûködéseken keresztül, mint a
közelgô Európai nyilatkozat a Fenntartható Turizmusról,
Natura 2000 hálózat vagy az Európai Tájképi Egyezmény,
ahol az együttmûködéseket meg kell erôsíteni. 

2.

A vidékfejlesztést tekintve, az Európai Unió által az
EAFRD-n keresztül támogatott, LEADER vidékfejlesztési
programok az aktuális 2007–2013-as tervezési idôszakban
erôsítik az együttmûködést a helyi önkormányzatok, civil

szervezetek (NGO-ok) és magánvállalkozások között, az
akciócsoportokon keresztül, a fenntarthatóság, a komplexi-
tás és élmény-centrikus falusi/vidéki turisztikai fejleszté-
sek érdekében. Tanulmányozva a helyzetet, kijelenthetjük,

3.



hogy a 27 tagországot tekintve, a teljes EAFRD költségve-
tés kevesebb, mint 20%-a fordítható a 3-as és 4-es tengely
tevékenységeire, melyek e feladatokra fordíthatók. Ezért a
LEADER program egyes és kettes tengelyének jelentôs
módosítása lenne szükséges. Számos esetben a falusi tu-
risztikai szolgáltatókat képviselô szervezetek nem kerültek

bevonásra a Nemzeti Vidékfejlesztési Programok kidolgo-
zásába. A 17 új tagországban, ahol nincsenek a LEADER
programmal kapcsolatos korábbi tapasztalatok, különös fi-
gyelmet kell szentelni a valós részvételen alapuló megkö-
zelítésnek, számos kisléptékû project kidolgozása érdeké-
ben, melyet jelenleg nem látunk biztosítottnak. 
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A törvényi szabályozásnak és a gyakorlati megvalósítás-
nak lehetôséget kell adniuk az egyedi, eredeti turisztikai
termékek, programok, szolgáltatások és ezek csomagjai-
nak kialakítására, a helyi szervezetek által. Az erôsségünk
a változatosság, személyes és baráti kapcsolat a turisták-
kal, melyek egyedi, megismételhetetlen élményt nyújta-
nak. A szabályozásnak nem szabad „megölni az aranyto-
jást tojó tyúkot”. Számos országban sikeres a szervezetek-
nek átruházott minôségellenôrzési szerep. Európában, a

legvonzóbb és legsikeresebb falusi turisztikai desztinációk
azok, ahol kedvezô és egyszerû szabályozást és hatékony
támogató rendszert alakítottak ki, ezáltal kedvezô környe-
zetet teremtve a vidéki szálláshelyek, gasztronómia, szol-
gáltatások, hagyományos és hagyományôrzô programok,
információs szolgáltatások, általános és speciális turiszti-
kai infrastruktúra, helyi és házi termékek számára, még
akkor is, ha mindezek nem jelentenek teljes munkaidôs
foglalkoztatást vagy vállalkozói tevékenységet. 

4.

A kormányzat szintjén – nemzetgazdasági érdekbôl is
– különös jelentôsége van a falusi turizmus multi-, és
interdiszciplináris-, ágazatközi-, tárcaközi-, nemzetközi
jellegûsége elismerésének, így az integrált ágazati-, te-
rületi- és hálózati tervezés és komplex fejlesztés bizto-
sításának. Kisvállalkozásaink szociális és gazdasági je-
lentôsége kiemelkedô, különösen az elmaradott vidéki
térségekben, ezért a kormányzatoknak nagyobb figye-
lemmel és támogatással kellene feléjük fordulniuk.

Hatékonyabb koordináció szükséges azon irányvonalak
között, melyek a vidék- és falufejlesztéssel kapcsolatos
infrastruktúra-fejlesztéseket (pl. új mezôgazdasági utak
építése, gazdátlanul maradt utak felújítása, melyek
egyúttal turisztikai célokat is szolgálnak) céloznak
meg, figyelembe véve a Vidékfejlesztési Európai Kö-
zösségi Stratégiai Irányvonalakat, különbözô szintekre
alkalmazva, legyen az helyi, regionális, országos vagy
európai szint. 

5.

Az általános turisztikai keresleti tendenciák kedvezôek
a vidéki turizmus jellegzetességeit tekintve, túl kevés is-
merettel rendelkezünk a motivációkról, elvárásokról, elé-
gedettségi faktorokról, valamint az új szabadidôs termé-
kek iránt jelentkezô igényekrôl, melyeket a vidéki térsé-
gek tudnak nyújtani. Több kutatásra, tapasztalati tényekre
és statisztikai adatra van szükség, ahol az adatszolgáltató
szervezetek önmaguk is jelentôsen tudják ezen informá-
ciókat hasznosítani. A komplex nemzetközi minôségbizto-
sítási rendszerek ágazatunkra kevésbé alkalmazhatóak. 

A termékek nemzetközi áttekinthetôségét rugalmas és
megvalósítható módon kell elérni, olyan alapvetô értéke-
lési módszerek segítségével, melyeket az EuroGites már
bevezetett, melyek magukba foglalják – bár túlmutatnak
rajtuk – a minôsítési rendszerek tisztán technikai informá-
cióit, regionális és nemzeti különbségek mellett. Az elekt-
ronikus média és értékesítési valamint marketing csator-
nák növekvô jelentôsége olyan kommunikációs stratégiát
igényel, mely a Web2 tartalmak kihasználásával „virtuális
bizalom” kialakulásához vezethet. 

6.

Mindezekre figyelemmel, az EuroGites, mint az európai falusi turisztikai kisvállalkozások képviselôje

• elkötelezett az olyan, kis léptékû, fenntartható turisztikai fejlesztések mellett, melyek integrálják, erôsítik és hasznosítják
a környezeti, kulturális és helyi közösségi érdekeket,

• kifejezi igényét a falusi turizmus azon szerepének megfelelô elismerése iránt, melyet az számos európai vidéki térség
életében és túlélésében játszik és játszani fog a jövôben is; s képviseltesse magát – tanácsadóként és képviselôi által – a 
vidékfejlesztési bizottságokban, regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt,

• kifejezi igényét arra, hogy a politikai irányvonalak és törvényi keretek olyan módon kerüljenek alkalmazásra, hogy az
lehetôséget adjon és erôsítse a kisvállalkozásokat és azok tevékenységeit, non-profit és civil szervezetek munkáját és
szolgáltatásait, a vidéki térségek több lábon állásának fogalmán belül,

• elkötelezett a Public Private Partnership mellett, mely – amint az a LEADER megközelítésében is megfogalmazott – 
hozzájárulhat a vidékfejlesztés megfelelô meghatározásához és megvalósításához,

• elkötelezett a falusi turizmus piaci alapú szemlélete mellett, ahol a vidéki értékek a különbözô piaci szegmensek 
értékelésére alapozhatók. A megfelelô termékek fejlesztése érdekében, a kutatás, statisztika, az erôforrások jobb helyi
menedzsmentje szükséges, nagyobb támogatás mellett. 
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ESTI PROGRAMOK

Szeptember 26. 
„Falusi Ízek Varázsa” – Nyitó vacsora 
Eszterházy Károly Fôiskola 
(Eger, Eszterházy tér 1.)

19.00–19.30 Vendégek érkezése 

19.30 Köszöntô beszéd 

19.45 Abasári Dalkör; 
bemutatja Dr. Lénártné Benei Anikó, 
Abasár polgármestere 

20.00 Büfé vacsora 

21.00 „Fabula” Aerobic Tánc Együttes; 
bemutatja: Tôgyi Gábor,
Egerszalók polgármestere

21.15 Novaji asszonykórus; 
bemutatja: Fodor Péter, Novaj polgármestere

21.30 Eszterházy Károly Fôiskola elôadása; 
bemutatja Dr. Hauser Zoltán, a fôiskola rektora

22.00 Egri modern táncosok

22.30 Ostorosi dalkör; 
bemutatja: Kisari Zoltán, 
Ostoros polgármestere

22.45 Férfikórus, Demjén, 
Bemutatja: Gémes Ferenc, 
Demjén polgármestere

22.50 Zene, tánc

Szeptember 27. 
Vacsora a Kulacs Csárdában

19.30–20.00 Érkezés
20.00–23.00 Vacsora 

A Kulacs Csárdát olyan borpincébôl alakították át, amely már
1778 óta létezik és a Szépasszony-völgyben található, Eger-
ben. Vendégeink megkóstolhatják a magyar konyha cseme-
géit, megízlelhetik a jó egri borokat, mialatt szól a cigányze-
ne.

Arnold János és Szabó Géza

A Szépasszony-völgyi Kulacs Csárdában a vendégek megkóstolhatták a magyar konyha és az egri pincék remekeit



Szeptember 28.  
EuroGites Nemzetközi Kongresszus 
Gála vacsora, Hotel Eger-Park

19.45 Szalonzene 

20.00 Köszöntô: 
Klaus Ehrlich, az EuroGites elnöke
Dr. Csizmadia László, FATOSZ elnöke

20.10 Európai Borlovagrend EGER Legato, 
Gaál Lajos elnök vezetésével

20.30 Elôétel – hozzá fehérbor kóstolás

21.00 Fôétel – hozzá rozé és vörösbor kóstolás 

21.30 „Palotás” és „Csárdás” táncprodukció 

21.45 Desszert – hozzá illô borkísérôvel 

Bikavér ünnepe – borkóstolás 
az EGER BORMÍVES CÉH kínálásában,
magyar sajtkavalkád

22.00 „Csárdás” táncprodukció és tánctanítás
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ESTI PROGRAMOK

Záróvacsora a Hotel Eger-Parkban
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KÓSTOLÓ „A FALUSI ÍZEK VARÁZSÁBÓL”
Megyéink bemutatták hagyományos tájjellegû ételeiket



„VILÁGÖRÖKSÉGEK” (2007. szeptember 29–30.)

Elsô nap
08:30 Indulás Egerbôl, a szálláshelyrôl 

(Hotel Eger-Park)
Útvonal: Eger–Egercsehi–Bekölce– Járdánháza–Ózd–
Bánréve–Hét 

10.00 Érkezés Hét községbe
Látogatás Szeles Attila bio-gazdaságában. Biotermé-
kek bemutatója és kóstoltatása, prezentáció a Faluház-
ban, látogatás a gazdaságban. 

11:15 Indulás Putnokra
Útvonal: Hét–Putnok

11.30 Érkezés Putnokra
Érkezés a Gömöri Múzeum elé, a program helyszíne a
Putnok és Térsége Társulás székháza, illetve annak ud-
vara. 
Katona Pál alpolgármester úr köszönti a vendégeket,
majd kb. 10 perces angol nyelvû film vetítése Putnok-
ról. 
Ezt követôen a gömöri kézmûves project bemutatása,
interaktív módon a vendégek bevonásával. 
Végül ebéd: palócleves üstben, kemencés lángos 3 íz-
ben, desszertnek lekváros és diós csodakifli, gömöri
szilvapálinka és ásványvíz. 

13.30 Indulás Gömörszôlôsre, Serényfalván keresztül
14:00 Érkezés Gömörszôlôsre

„Egy organikus falu” – köszöntés pálinkával, ásvány-
víz, kávé, gyógynövényes tea, szörp. 
Faluséta: gyapjúfeldolgozó mûhely, gyertyamártó mû-
hely, néprajzi gyûjtemény és református templom,
Kakasvári porták megtekintése. 

15:30 Indulás Aggtelekre
16:00 Érkezés Aggtelekre

Szállás elfoglalása: Hotel Cseppkô, elhelyezés egyá-
gyas szobákban

16:30 Rövidtúra az aggteleki oldalon a Baradla-barlangban,
mely a Világörökség része

17:30 Továbbindulás a szomszédos Jósvafôre, érkezés a
Tájház elôtti térre

18:00 Vezetett jósvafôi faluséta: 
Köszöntés, kóstolás (pálinka, pogácsa), majd túraindu-
lás az ófalui fôtérrôl. 
A kb. 1–1,5 órás körséta során Jósvafô természeti
adottságaival, kultúrtörténeti értékeivel ismerkedhet-
nek meg a résztvevôk. 
Állomások: 
Ófalui fôtér, harangtorony és fejfás emlékpark, refor-
mátus temetô (kilátópont), izraelita temetô, református
templom, kúria (oktatóközpont, hucul méntelep és is-
tálló), Tájház.

20:00 Vacsora Jósvafôn, a Tengerszem Szálló éttermében
Vacsora után visszatérés Aggtelekre, a szálláshelyre.

Második nap
08:45 Indulás Aggtelekrôl, a szálláshelyrôl

Útvonal: Aggtelek–Jósvafô–Szinpetri–Szalonna–
Szendrô–Galvács–Szakácsi–Irota 

10:00 Érkezés Irotára
Csereháti vendégfogadó hálózat és a vendégház bemu-
tatása, kézmûves ház megtekintése, kóstoló: bodza-
szörp, tepertôs pogácsa és kürtôs kalács, melyet a ven-
dégekkel együtt sütünk. 

11:15 Indulás Tokaj-hegyaljára
Útvonal: Irota–Homrogd–Szikszó–Aszaló–Halmaj–
Megyaszó–Szerencs–Tarcal 

12:45 Érkezés Tarcalra, a Pataky Borportára
Falusi vendégfogadó és borosgazda portájának megte-
kintése, pincelátogatás és borkóstolás, valamint ebéd
szabadtéren készült helyi, hagyományos ételekbôl. A
házigazda a FATOSZ tagja, a megyei Egyesület alapí-
tó tagja. Tarcal már a Világörökség részét képezô
Tokaj-hegyaljai borvidék része!

14:30 Indulás Tokajba
15:00 Érkezés Tokajba, a Világörökség központjába

Látogatás a Hétszôlô szôlôbirtokon, a birtok és borá-
szat megtekintése szakmai vezetéssel

16.00: Sétakocsikázás Tokajban, a Szerelmi Pincesortól a
Rákóczi Pincéig

16.30: A Rákóczi Pince megtekintése, hatféle bor kóstolása
szakmai borbemutatóval

17.30: Városnézô séta Tokajban, angol nyelven
19.00: Vacsora a Bonchidai Csárdában (választott menü: tár-

konyos vadragu leves, erdélyi sertés flekken hasábbur-
gonyával, házi vegyes savanyúság, ízes palacsinta,
víz). 

21:30 Indulás Tokajból vissza Egerbe

Mezôkövesd–Noszvaj–Egerszalók–Mátraderecske
2007. szeptember 29.

Indulás Egerbôl

Érkezés Egerszalókra
Látogattás az újonnan épült Gyógy- és Wellness Fürdôben.
Részvétel a folklór misén

Ebéd a Varga Pincészetben

Indulás Mátraderecskére
Látogató a Mofettában. Kiss Magdi Vendégházának és Palóc
magángyûjteményének megtekintése. A Béres Vendégház
mintaberendezésének megtekintése. A Csallány Vendégház
felkeresése.

Vadvacsora a Szeifert Pincében
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Tanulmányutak



A kongresszust követôen a résztvevôk két
tanulmányút közül választhattak. A Mezô-
kövesd–Noszvaj–Egerszalók–mátrade-
recskei kirándulás egy napra szólt, míg a
Tokaj–aggteleki tanulmányút kétnapos
programok sorozatával várta a résztvevô-
ket. 

Szeptember 29-én 9 órakor találkoz-
tunk a busznál, és nagy lelkesedéssel in-
dult útnak a kis csapat. Sajnálatunkra a

külföldi résztvevôk közül kevesen – ösz-
szesen hatan – jelentkeztek a kirándulásra.
Valószínûleg a konferencia tartalmas
programjai fárasztották ki ôket annyira,
hogy többségük inkább az egynapos utat
választotta. 

Az elsô állomás Hét községbe vezetett,
ahol Szeles Attila biogazdaságát látogat-
tuk meg. A település Serényfalvával szem-
ben, a Keleméri-patak mellé épült. A gaz-
dától megtudtuk: Hét egy régi kisnemesi
község, ahol a lakosság a kedvezô talajvi-
szonyokat kihasználva kezdettôl fogva
mezôgazdasági termelést folytatott. 

Manapság, amikor egyre nagyobb teret
nyer az egészséges táplálkozás, a termé-
szetes, vegyszerektôl mentes élelmiszerek
elôállítása, egyre több termelô tér át a bio-
gazdálkodásra. Ezen kultúrákban termesz-
tett zöldség és gyümölcs, valamint a biota-
karmányon felnevelt állat, illetve állati ter-
mék ezért aztán kizárólag természetes
alapanyagokat tartalmaz. 

Szeles Attila, biogazda bemutatta gaz-
daságát és annak mûködését. Mint meg-
tudtuk, különféle termékeibôl rendelni is

lehet az interneten keresztül. Megkós-
tolhattunk néhány specialitásukat. Nem is
gondoltuk volna, hogy a biorépa-, illetve
céklalé, a rántott kelkáposzta ilyen finom
is lehet!

Hamarosan indulnunk kellett, hiszen
Putnokon már vártak minket, ahol a Put-
nok és Térsége Társulás székházában, il-
letve annak udvarán töltöttünk el néhány
kellemes órát. Elôször Katona Pál alpol-
gármester köszöntötte a vendégeket, majd
egy 10 perces angol nyelvû film vetítése
következett a kis városról. Ebben szó volt
egyebek mellett legjelentôsebb kulturális
eseményükrôl, a minden év nyarán meg-
rendezésre kerülô Gömöri Nyár rendez-
vénysorozatról, melynek keretében tábo-
rokat, kiállításokat, hangversenyeket, és
egyéb kultúrához kapcsolódó programo-
kat szerveznek. Megismerhettük még a vi-
dék rendkívül gazdag textiles – szövô,
hímzô és egyéb textildíszítési – hagyomá-
nyait, melyeket egy bemutató keretében
tekinthettünk meg, majd lehetôséget kap-
tunk a szövés, hímzés, tojásfestés alapjai-
nak elsajátítására is. 

Az ebédhez az itt kínált gömöri szilva-
pálinka hozta meg az étvágyat. Amenüben
üstben készült palócleves, majd kemencés
lángos volt három ízben, desszertnek pe-
dig lekváros és mákos csodakiflit kínáltak.

A következô állomásunk Gömörszôlôs
volt. A település lakossága hosszú ideig a

mezôgazdaságból élt, önellátó gazdálko-
dást folytatott. A környék ipari fejlesztése
nyomán azonban megindult az elvándor-
lás. Kezdett feledésbe merülni a hagyomá-
nyos életforma, megszûntek a népi mes-
terségek. A település azóta csatlakozott a
fenntartható falu programhoz, amely ösz-
tönzi a népi kismesterségek és népmûvé-
szeti hagyományok fenntartását. 

Gömörszôlôs elzártságának köszönhe-
tôen viszont szerencsére számos hagyo-
mányos lakóház, gazdasági épület maradt
fenn, amelyek ma is meghatározói a tele-
pülésképnek. 

Sétánk közben meglátogattuk a gyapjú-
feldolgozó mûhelyt, oktatási központot,
ahol csoportokat fogadnak, és számukra
szemléletformáló és szabadidôs progra-
mokat szerveznek a fenntartható fejlôdés
és ökologiai szemléletû életmód szellemé-
ben. Ezt követôen mézeskalácsosok
szebbnél szebb alkotásait csodálhattuk
meg. Érdekességük, hogy mindegyik ka-
lács egyedi jelentéssel bírt aszerint, hogy
leánykérésre, keresztelôre, esetleg házas-
ságkötésre készítették.

Délután 4 óra felé érkeztünk meg
Aggtelekre, ahol egy rövid túrán vettünk
részt a Baradla-barlangban. A Világörök-
séghez tartozó karsztvidék és a Baradla-
barlang értékeire építve Aggtelek – a
szomszédos Jósvafôvel közösen – számos
programot, és egész nyári programsoroza-
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A Tokaj–Aggtelek tanulmányút eseményeirôl

A világörökséghez tartozó karsztvidék ékköve, Aggtelek

Az aggteleki cseppkôbarlang



tot szervez az Aggteleki Nemzeti Park fel-
ügyelete alatt. A Baradla-barlang kiváló
akusztikájú, kivételes hangversenytermé-
ben egyedi élményt jelentô komolyzenei
barlangkoncerteket rendeznek. Hazánk
nemzeti parkjai közül az elsô, melyet el-
sôdlegesen az élettelen, földtani természe-
ti értékek, a felszíni formák és a felszín
alatt húzódó barlangok – és csak másod-
sorban az ott élô természet értékeinek –
megóvása érdekében hoztak létre. 

Este ellátogattunk Jósvafôre, ahol a kö-
szöntés és fogadás után falusétára indul-
tunk. A falu földrajzi fekvésével, kiváló
természeti adottságaival, barlangjaival, a
vidékre jellemzô hagyományos paraszti
életformát szinte változatlan formában
elénk táró tájházával, a századelôn épült
népi lakóházaival és gazdasági épületei-
vel, valamint ipar- és kultúrtörténeti emlé-
keivel jellegzetes hangulatot áraszt. 

Másnap Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye egyik legkisebb településére, Irotára
indultunk, mely a Cserehát szívében, fes-
tôi környezetben fekszik. Ahogy a mondás
is tartja; ez az a falu, „ahol a csend még
hallható”. Úttalan-utakat megtéve beér-
tünk a kicsiny településre, ahol mindenki
meglepetten nézte a kis utcákban termetes
buszunk érkeztét. 

A Csereháti vendégfogadó hálózat két
tagja – G. Fekete Éva és Kovács Béláné –
nagy szeretettel, és egy kis házi pálinká-
val, bodzaszörppel, valamint tepertôs po-
gácsával fogadott minket a Talentum ven-
dégházban. Itt aztán kiderült, hogy milyen
is a szívélyes falusi vendégfogadás. Mind-
annyiunk körében óriási sikert aratott házi
kürtôs kalácsuk, aminek készítésébe ven-
dégeinket is bevontuk. Ezután bepillantot-
tunk az ottani kézmûves házba, ahol meg-

ismerhettük, hogyan nyeri el végsô formá-
ját egy agyagedény.

Sok szép ajándékkal és a kürtôs kalács
felejthetetlen ízével szánkban folytattuk
utunkat Tokaj-hegyaljára, ahol a tarcali
Pataky Borportát látogattuk meg. Itt ismét
pálinkás fogadtatás várt ránk fenséges
tócsnival. Rendkívüli látványt nyújtott a
ház portáján sorakozó fa szobrok tömege.
A házigazda ugyanis fafaragással is foglal-
kozik, mellesleg mindezt mûvészi szinten.
A különbözô érdekes alakzatot formáló fa-
tuskókat összegyûjti és képzeletvilága sze-
rint „életre kelti” ôket. 

Ezt követôen látogatást tettünk a 80 fé-
rôhelyes történelmi hangulatú pincében,
ahol Tokaj-hegyalja széles borválasztékát
kínálja a tulajdonos, Pataky Sándor, aki
FATOSZ-tag, és a megyei egyesület meg-
alapítója. A Kopasz-hegy déli lábánál a
szôlôtáblák alatt meghúzódó borospincé-

ben megismerkedhet az ide látogató a bor-
vidék szôlô- és borkultúrájával, speciális
gasztronómiájával. 

Utolsó állomásunkra, Tokajba érkezve
megismerkedtünk a Hétszôlô szôlôbiro-
kon található borászattal, illetve hatféle
bort kóstolhattunk meg borbemutatóval
egybekötve a Rákóczi Pincében.

Tanulmányutunkat a Bonchidai csárdá-
ban, a programok élményeinek felidézésé-
vel és kulináris élvezetekkel zártuk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Nagy Katalinnak, a Falusi Turizmus Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesület el-
nökének, aki vállalta a két nap programjai-
nak megszervezését és mindazoknak, akik
szívvel-lélekkel igyekeztek felejthetetlen-
né tenni e tanulmányút minden percét.

SZEKERDI RAFAEL–KRÄMER KLAUDIA
FATOSZ Iroda

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 21

Derûre „borút”

Séta Gömörszôlôs festôi, hagyományos építészeti értékeket ôrzô utcáin

A házi kürtôs kalács készítésében a vendégek is részt vettek



A két napos Konferenciát követôen a
küldöttek a korábban már kiajánlott tu-
risztikai programokon vettek részt
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplém me-
gyei településeken, túraútvonalakon.

Heves megyében Egertôl 5 km-re fek-
vô Egerszalókon kezdtük a falusi turiz-
mus kínálatának bemutatását, amely
2000 lelket számláló dinamikusan fejlô-
dô kis község a Mátra és Bükk hegység
között a Laskó patak völgyében. A falu
kiemelkedô vonzerejét a föld mélyébôl
feltörô hôforrás jelenti, amely az elmúlt
évtizedek alatt jelentôs mészkôlerakó-
dást hozott a felszínre, építve ezzel egy
látványos, egyedi sódombot, amelyhez
hasonló csak Törökországban létezik.

Ez az egyedülálló képzôdvény jelkép-
évé vált a falunak az itt kialakításra ke-
rült európai szintû gyógyfürdônek,
amely egyben az ország egyik legújabb
gyógycentruma, a térség jelentôs turisz-
tikai vonzereje, amely a falusi turizmust
jelentôsen fellendítette.

Az elmúlt három év alatt közel száz
3–4 napraforgós magánszálláshelyet
alakítottak ki a településen élô és oda
betelepülô vendégfogadók, akik 800
vendégágy kapacitással rendelkeznek.

Az itt megépült szálláshelyek jó mi-
nôségûek, fôként önálló apartmanok.

Szükség van az önellátásra, a háziak táj-
jellegû ételeire, mivel az éttermi és szállo-
dai kapacitások most vannak kialakuló-
ban. A küldöttekkel megtekintettük a
Gerendás Apartmanházat és a Kohári Pin-
cészetet, amelyek jó minôségben ajánlják
szálláshelyeiket és rendelkeznek a vidéki
turizmushoz szükséges gasztronómia kí-
nálattal, amelyet mi is megkóstoltunk.

A megnövekedett vendégforgalom ki-
szolgálására hasonló gyorsasággal rea-
gáltak a pince-borozók. Az ezekbôl kia-
lakított pince-éttermek, amelyek a híres
borok mellett, borkorcsolyát és tájjelle-
gû ételeket kínálnak az egyénenként és
csoportosan ideérkezô vendégeknek.

Az ebédet – magyaros töltött káposz-
tát, nyújtott rétessel – a küldöttség is ha-
sonló feltételekkel rendelkezô Varga
Pincészetben, majd a vadvacsorát élô
zene mellett a Szeifer Pincében fogyasz-
tották el, akik családi vállalkozásban
végzik munkájukat, a szôlôtermesztéstôl
a bor feldolgozásig.

A vendégfogadást és az étkeztetést a
harmadik generáció biztosítja az alkal-
mazottakkal együtt.

Egerszalók búcsújáró hely is, amely-
nek a 1738-ban dombon épült barokk
templomában megtekinthettük a Cso-
datevô Mária kegyképet, a rokokó fafa-
ragású hordozható Mária szobrot, ame-
lyet a falu fiatal legényei vittek az éves
szôlôtermelô munkát megszentelô és
megünneplô szüreti felvonulás élén.

A szüreti felvonulás, és az egész na-
pos mulatság elsô állomása a borszente-
lés és hálaadás volt, ahol folklór misén
vettünk részt, amely a résztvevôk véle-
ménye szerint is a zeneirodalom felejt-
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Egerszalóki és a Palóc úti barangolások

Egerszalók kiemelkedô vonzereje a hôforrás, melyre nemrégiben termálfürdô épült

A Varga Pincészet a híres borok mellett tájjellegû ételeket is kínál



hetetlen gyöngyszeme volt, ebben a kis
templomban, ahol a szólóénekesnô
csengô hangja, ôseitôl örökölt természe-
tes érzékenysége, és az ôt kísérô zenekar
profi hangszer kezelése örök élményt
nyújtott a küldötteknek és a misén részt-
vevô híveknek.

Egerszalókon meglátogattuk az újon-
nan épült Gyógy- és Wellness Fürdôt,
amely több ezer turistát vonz a térség-
ben, amelynek elszállásolására több
szálloda építését és üdülôfalu kialakítá-
sát kezdték el.

17 db kül- és beltéri medence mellett
már mûködnek az élménymedencék, a
gyógyászat és wellness szolgáltatások,
korszerû éttermek, és kávézó várja a re-
generálódni és gyógyulni vágyó vendé-
geket.

A kis falu természeti értékeinek ki-
használása mellett, élhetô faluközösség-
ét meg kívánja ôrizni, ezért ôsi ünnepeit,
vallási szokásait megünnepli, ebbe be-
vonja az ideérkezô vendégeket, akik
szintén feltöltôdve és érzelmileg gazda-
gabban térnek vissza a nagyobb városok
forgatagában.

A küldöttek össszegezték az Eger-
szalókon folyó változásokat és kifejez-
ték véleményüket, hogy a faluközösség
összefogásával, remélhetôleg megôrzi a
település hagyományait, azt átadja az
ide érkezô vendégeknek és a turista for-
galomból származó bevétel javítja az itt
élô lakosság életminôségét.

Ezt követôen a küldöttek busszal in-
dultak a Mátraalján keresztül, az egyik
legizgalmasabb tematikus turisztikai út-
vonalra, a Palóc Útra.

Itt, az Északi Középhegységben leg-
inkább megmaradt a palócság hagyomá-
nyai, amelyek átnyúlnak Nógrád megyé-
be, de az országhatáron túl a Szlovákiá-
ban is.

Ez a népcsoport nyelvében, szokásai-
ban, öltözetében, mesterségeiben, és ét-
kezésében leginkább érintetlen terület-
nek számít, amelyet sem az iparosítás,
sem a környezetszennyezés, sem a tö-
meges turizmus nem ért el eddig, és re-
méljük, hogy ezt követôen is ösztönösen
vigyáznak örökölt természeti és humán
erôforrásaikra, a vidék hagyományaira.

Az ôszi idôben szebb útvonalat alig-
ha választhattunk volna, ahol a délutáni
órákban gyönyörû ôszi napsütésben ka-
paszkodtunk fel a Mátrai dombokon,

ahol ezer színben pompázott a késô nyá-
ri erdô, a Siroki Vár mellett, a recski kô-
bányák szirtjein túl érkeztünk meg
Mátraderecskére, amely hegyekkel kör-
bezárt település az egészségturizmus
egyik kiemelkedô fellegvára.

A tanulmány út következô állomása
Mátraderecske volt, ahol 40–45 falusi
szálláshely kínálja kényelmes apartman-
jait az egészség kúrára érkezô vendé-
geknek, akik a MOFETTÁ-ban (széndi-
oxid-szárazfürdô), vagy a környezô vad-
ban, erdei gyümölcsökben, és friss erdei
levegôben gazdag hegyekben érkeznek
gyógyulni, vagy megpihenni.

A legvonzóbb turisztikai kínálat a
Mofetta, amelyet az elmúlt 3 évben tel-

jesen felújítottak, a gyógyítás szolgála-
tában állítottak, amely gyógyhatású gáz-
zal segít a verôérbetegségben, szív és
keringési betegségekben szenvedôk, cu-
korbetegek és idegrendszeri eredetû
problémákkal küszködô betegeknek, pa-
naszaik enyhítésében. 

Az egészség centrum mellett felépült
a 300 beteg befogadására alkalmas
Gyógyászati Központ, amely a beutalt
betegek számára kedvezô, de emellett az
ideérkezô vendégek a magánszállásokat
is keresik, akik nem kapnak, vagy nem
is igényelhetnek kórházi elhelyezést. 

A betegek kúraszerû gyógyítása kö-
rülbelül 3 hetet vesz igénybe, amely idô-
szak alatt felkeresik a községben és a

környéken – Parádon, Recsken, Parád-
fürdôn – nyújtott szolgáltatásokat, ezért
már évtizedek óta jelentôs vendégforga-
lommal számolhat ez a térség.

A Mátraderecskei gyógyászati köz-
pont és a falusi vendéglátás, csak az
utóbbi tíz évben kezdte el áldásos mûkö-
dését, amelyet a bányák bezárása is sür-
getett.

A MOFETTA mûködtetése felgyorsí-
totta a szálláshelyek korszerûsítését, a
kínált turisztikai termékek kínálatát,
amely a településen élôk összefogásával
valósult meg.

Jó minôségû szálláshelyek alakultak
ki, amelyek más-más terméket kínálnak,
a közös rendezvényeken az önkormány-

zat a civil szervezetekkel összefogva
vendégmarasztaló programokat kínál az
itt tartózkodó vendégeknek.

A szakmai delegáció megtekintette
Kiss Magdi Vendégházát és Palóc ma-
gán gyûjteményét, amely átfogja a Palóc
föld használati tárgyait, öltözetét, a kézi
fonás és szövés minden technikai eszkö-
zét, de a palóc ételek elôállításához
szükséges edényeket és az udvari ke-
mence mûködtetését is.

Megkóstolhattuk a helyben, a kemen-
cében sült krumpliból készült palóc éte-
leket (krumpli lángost, sült tököt, a ma-
sinán sütött herôcét és kelt tésztákat).

Ez a vendégház alkalmas kisebb cso-
portok étkeztetésére, a Palóc kiállítás

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 23

Mátraderecske legvonzóbb turisztikai kínálata a Mofetta, a szén-dioxid szárazfürdô



bemutatására, a vendégekkel közösen, a
helyben készült ajándékok és helyi szö-
vés, fonás elkészítésére.

A Béres Vendégház EU pályázati
pénzbôl és saját befektetésbôl 2 évvel
ezelôtt korszerûsödött és bôvült, ame-
lyet „Minta berendezéssel” rendeztünk
be a Palóc Úton.

A nemzetközi elismeréssel rendelke-
zô Hevesi Háziipari Szövetkezettel kö-
zösen, az általa elôállított szôttesekkel,
függönyökkel, és cserépedényekkel ren-
deztük be a falusi szálláshely szobáit és
konyháit.

A pályázati kiírásunkon elnyert 250
ezer forint jó szolgálatot tett a vendégfo-
gadónak, hogy a paraszt bútorok mellé
kézi szövésû textíliákkal rendezhesse be
a négy szobás vendégházat.

Célunk az volt, hogy a többi falusi
szállásadónak példaképpen szolgáljon, a
hitelesebb belsô kialakításhoz, és a hely-
ben készült termékek keresletét kíván-
tuk ezzel is növelni.

Ezek a termékek hitelesek, tartósak,
szépek, hagyományos kézi szövésûek,
amelyeket helyben a kézmûvesipari
Szövetkezetnél gyártanak a helyiek.

Ezen értékes, egyedi kelmék a küldöt-
tek tetszését is megnyerték, mivel a he-
lyi üzletbôl senki nem ment el ajándék-
vásárlás nélkül, növelve ezzel a helyi
termékek népszerûsítését.

A Csallány Vendégház három éve mû-
ködik telt házzal, amely a legigényesebb
keresletet is kielégíti, a szálláshelyet és
az étkeztetést a hazai és külföldi vendé-

gek is igénybe veszik. A vendégszeretô
házaspár több évtizedes turisztikai ta-
pasztalatait kamatoztatja itt Mátrade-
recskén, ahol nyugdíjas éveiket töltik és
emellett jó minôségû szálláshelyet kí-
nálnak az ideérkezô vendégeknek. Az
udvarban kialakított pince-borozó, a
polgári igényeket is kielégítô berende-

zés és ellátás sok
vendéget csalogat
a Mátra-aljai kis
településre.

Az Európából
érkezô küldöttek
nagy elismeréssel
szóltak arról az
együttmûködésrôl,
amit tapasztaltak a
megyék között, –
az elsô estén tör-
tént bemutatkozás-
ról – „Ízvarázsról,
a tájjellegû ételek
és italok kóstolójá-
ról”, ahol minden
megye igyekezett

speciális ételeket bemutatni és megkós-
toltatni az ideérkezô vendégekkel és a
külföldi küldöttekkel. Vendégeink élvez-
ték a Díszvacsorán a kulturális kavalká-
dot, a kis településekrôl érkezô hagyo-
mányôrzô együttesek több generációs
fellépését, a polgármesterek és civilszer-
vezetek együttmûködését.

Ez a partnerség a falvakban is példa-
szerû volt, a közös attrakciók, a falu la-
kosságának összefogása kellemes és
biztató volt számunkra és a külföldi ven-
dégek elismerését is kivívta, annak elle-
nére, hogy ezt a lelkesedést és partneri
együttmûködést nem tapasztaljuk folya-
matosan, a mindennapokban, amely a
vendégek huzamosabb itt tartásához
szükséges lenne.

Ennek az együttmûködésnek a techni-
kai feltételeit a most meghirdetett LEA-
DER-program javítani fogja, ha az in-
formációs és turisztikai szolgáltatások is
lépést tartanak a vonzerôk és termékek
fejlesztésével, ha a vidéken élôk kapcso-
latai, együttmûködései hatékonyabbak
lesznek, a hétköznapokon is, sokkal
több vendég éjszakára számíthatnak a
vendégfogadók a régiónkban és orszá-
gosan is.

Ehhez a munkához kívánunk min-
den turisztikai szolgáltatónak minde-
nekelôtt kitartást, kellemes együttmû-
ködést, virágzó falvakat, határokon
belül és határainkon túl, hogy minél

több vendég keresse falvaink szolgál-
tatásait és kellemes élményekben gaz-
dagon térjen vissza az üdülést köve-
tôen.

HAÁSZ TAMÁSNÉ
a Heves Megyei Falusi Turizmus 

Egyesület titkára
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Újra átélni a falusi ünnepeket, újra felfe-
dezni a gyermekkorunkban bejárt ösvé-
nyeket, élvezni a nyugalmat és a csen-
det, amelyet a természet kínál, találkoz-
ni a mai vidéken élô emberekkel – ez a
falusi turizmus, ahogy az EuroGites
vallja. A FATOSZ-ra és a kapcsolódó fa-
lusi turizmus szervezetekre találva a
vendég már félig valóra is váltotta az ál-
mát, hogy bejárja saját vagy szülei ifjú-
ságának színterét, a vendégváró falusi
otthonokat, a falvakat ölelô mezôket, a
gabonatáblákat, az erdôket, a ligeteket
és a vízpartokat. A turista jelenleg 25 or-
szág 28 szervezetének ajánlataiból válo-
gathat – ez alkotja az EuroGites nemzet-
közi hálózatát. A cél nem más, mint se-
gíteni az úti cél megválasztásában a le-
endô vendéget. A nyaralás kényelméhez
és biztonságához pedig oly módon járul
hozzá az EuroGites, hogy tagjai garan-
táltan magas, szakmailag folyamatosan
ellenôrzött minôségi szolgáltatásokkal
fogadják a vendégeiket. Élmény és mi-
nôség – ezt kívánja nyújtani valamennyi
vendégének az EuroGites és a FATOSZ.

Az EuroGites Európában a nemzeti
szervezetek közbeiktatásával tömöríti a
szállásadókat, beleértve minden lakhatá-
si formát a tanyáktól a falusi utcákon so-
rakozó kisebb-nagyobb lakóházakig, a
családi otthonoktól a nyaralókig, vagy

éppen a magánszemélyektôl a kisvállal-
kozásokig. A falusi turizmus fogalmába
a szállás- és programkínálaton túl az ön-
ellátó vagy önkiszolgáló étkezés ugyan-
úgy belefér, mint a hagyományos, tájjel-
legû vidéki gasztronómia, vagy egy a
házigazda családjával közös vacsora.

Az EuroGites-tôl kapott adatok sze-
rint 2006-ban 180 ezer vendégfogadó és
kb. két millió vendégágy tartozott a szö-
vetséghez, ez 500 ezer munkahelyet

képviselt (közvetlenül és közvetve
együtt), és 37 milliárd euro közvetlen tu-
risztikai bevételhez segítette hozzá a vi-
déki településeken élôket. Viszonyítás-
ként Európa egészét tekintve kb. 350
ezer szálláshellyel, négy millió ággyal
és a lengyel GDP-vel azonos nagyság-
rendû 150 milliárd euro közvetlen tu-
risztikai bevétellel számolnak a szak-
emberek, a helyi multiplikátor hatást is
figyelembe véve.

Az EuroGites lobbiszervezetként fog-
lalkozik szakmai érdekképviselettel,
tagja az Agenda 21 Fenntartható Turiz-
mus munkacsoportnak és a vidékfejlesz-
tést felügyelô szakbizottságnak. Szak-
mai továbbképzéseivel, konferenciáival,
tanulmányútjaival és más rendezvényei-
vel ösztönzi az információk cseréjét, a
falusi turizmushoz kapcsolódó márkane-
vek bevezetését, továbbá a minôségi
szabványok alkalmazását. Elektronikus
hírlevele eljut minden fontosabb európai
és nemzetközi szervezethez (ETIN,
MER, ETC, DGs, ill. EU / EC, WTO
stb.). Közös honlapjáról (www.eurogi-
tes.org) a tagok egyedi honlapjai is elér-
hetôk.

Talán így már jobban értékelhetô an-
nak a jelentôsége, hogy a Falusi Turiz-
mus III. Európai Kongresszusa 2007.
szeptember 26–28-án éppen Egerben ült
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A hallgatóság soraiban számos nemzetközi szakember foglalt helyet

Maria Mänty a finn falusi turizmus és a környezetvédelem összefüggéseirôl beszél



össze. Megtiszteltetés és egyben nagy
kihívás is volt a FATOSZ, a magyar or-
szágos szövetség számára, hogy egy
ilyen nagyszabású nemzetközi konfe-
rencia szervezésére kapott felkérést.

A háromnapos konferencia minden
mozzanata, összes elôadása persze nem
férhet bele egy ilyen rövid eszmefuttatás-
ba. Az „Ízek utcája”, amelyre a nyitás
elôestéjén került sor, a hazai megyei szer-
vezetek igazi seregszemléjévé nôtte ki
magát, az egész rendezvény leghangula-
tosabb, legmozgalmasabb eseménye lett.
A gyönyörûen elrendezett asztalokon a
vidék szinte teljes gasztronómiai és ital-
kínálata megjelent, a többi szolgáltatások
népszerûsítése sem maradt el, hála a ki-
adványok gazdag választékának, de leg-
inkább a vendéglátók kedvességének és
mosolygós arcának. Amíg a nagyterem-
ben a tánccsoportok és az énekkarok mû-
sora pergett, addig a folyosón, a díszes
asztalok körül hagyományos népviselet-
be öltözött menyecskék ejtették rabul a
Magyarországgal ismerkedô külföldiek
szívét. A felkínált finom falatokkal és ita-
lokkal együtt mindez maradandó élményt
nyújtott valamennyi résztvevô számára.
Külön köszönet illeti ezért mind a részt-
vevôket, mind pedig a megjelenést támo-
gató szponzorokat. 

Tény, hogy a FATOSZ Egerben csu-
pán házigazda, nem pedig a fôszervezô
volt. Ebbôl következett, hogy a konfe-
rencián felszólaló elôadók sorát és az ál-
taluk felvezetett témákat sem a FATOSZ
határozta meg, hanem maga az Euro-
Gites. Ennek hátránya az volt, hogy so-
kak szerint éppen a hazai problémákra
maradt túl kevés idô, ráadásul hazai pá-
lyán. Nem véletlenül kísérte nem éppen
elfogulatlanul átlagosnál is nagyobb ér-
deklôdés a hazai elôadók szereplését a
magyar hallgatóság körében. Csupán
egy-két gondolat – inkább a hazai elôa-
dásokból.

Hanusz Árpád a hagyományôrzésrôl
és a vidéki rendezvényekrôl tartott elôa-
dásában azt emelte ki, hogy a „kicsik”
számára az együttmûködésen kívül
nincs más alternatíva! A falusi turizmus
szervezése maga az összefogás, e nélkül
nincs vidékfejlesztés, elnéptelenedhet-
nek a falvak, és nyom nélkül elenyész-
het népi hagyományaink jelentôs része.

Kovács Dezsô a falusi turizmus vidé-
ki élménygazdasággá alakítására ösz-

tönzött. Egy élménygazdaságban a ven-
dég van reflektorfényben, ô a fôszerep-
lô, az ô aktív tevékenységével, bevoná-
sával folyik a gyártás, szolgáltatás úgy,
hogy az számára emlékezetes élményt
teremtsen. Az élménygazdaság a vendég
aktív részvételével, közremûködésével
számol, és nem tekinti passzív közön-
ségnek. Nálunk az egyik gond sajnos ép-
pen az, hogy a házigazdák a legkevésbé
mutatják meg magukat a vendégnek –
pedig a falusi turizmus egyik legna-
gyobb vonzereje a személyes kapcsolat
vendég és vendéglátó között. Személyes
kapcsolat nélkül az élmény is sokkal
szegényesebb lesz, nem elég az élmény-
elemeket leltárszerûen felsorolni.

Szabó Géza a borutak és a falusi turiz-
mus kapcsolódási pontjaira világított rá.
Boreladás, kóstoltatás és vendéglátás
szinte bárhol elképzelhetô, de leginkább
a termelôknél, az éttermekben, a ven-
déglôkben és a csárdákban, illetve a
szakboltokban és vinotékákban. Kifeje-
zetten a falusi turizmushoz viszont csak
az Üdülés bortermelô gazdánál kapcsol-
ható, amely egy olyan sajátos turisztikai
termék, amellyel – az Egészségportához
és a Falusi vendégasztalhoz hasonlóan –
a falusi magánszállásadó is piacra lép-
het. A falusiak csatlakozása egy borút-
hoz lehetôvé teszi, hogy a nagy boros-
gazdák mellett ôk maguk is a jobban be-
kapcsolódhassanak a vendéglátásba, mi-
közben mozgósítja a helybelieket, és a

kisebb falvakat is bevonja a turizmusba.
A konferencia zárónyilatkozata több

megszívlelendô álláspontot is tartalmaz,
ezért érdemes felidézni a legfontosabb
ajánlásokat és megállapításokat – itt-ott
saját megjegyzésekkel. 

A turizmus dinamikus fejlôdése és di-
verzifikálódása világszerte robbanássze-
rû változást hozott. A turizmuson belül
önálló életet él a falusi-, tanyai-, termé-
szetjáró-, öko-, lovas-, vadász-, horgász-
, gyógy-, termál-, vízi-, kerékpáros-,
kulturális-, örökség-, vár-, kastély-,
gasztronómia-, bor-, rendezvény-, fesz-
tivál-, vallási- és zarándok turizmus, va-
lamint az ezekhez tartozó speciális tu-
risztikai infrastruktúra-hálózat. Felérté-
kelôdött a fenntarthatóság, a környezet-,
és természetvédelem, ill. a természeti-,
és az épített környezeti örökség, az
egyedi, helyi adottságok, vonzerôk vé-
delme, a területi tervezés és regionális
fejlesztés, a hagyományok megôrzésé-
nek, ápolásának igénye. A vidéki-, falu-
si-, tanyai turizmus ezzel arányos általá-
nos politikai elismertsége még hiányzik
– itthon kifejezetten.

A vidéki-, falusi, illetve tanyai turiz-
mus fontos szerepet játszik a vidéki kö-
zösségek identitástudatának, a vidéki
térségek fenntartható fejlôdésének, a vi-
dék népességmegtartó képességének, az
elmaradott térségek felzárkóztatásának
folyamataiban. Bármely falusi turiszti-
kai termék lényege épp az élô-termelô
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mezôgazdaság és a kulturális környezet.
A fentiek egyúttal a vidéki környezet, a
táji-, a termelési- (mezô-, erdô-, vad-,
vízgazdálkodás, növény- és állatte-
nyésztés, stb.), a kézmûves-, a kézmûi-
pari tevékenységek, a népi építészeti-,
kulturális-, vallási hagyományok meg-
ôrzését, javítását, valamint a vidéki kö-
zösségek erôsítését, munkalehetôségei-
nek biztosítását is szolgálják. A fenntart-
hatóság, a tájképi értékek és a természet
a falusi turisztikai termékek lényegi ré-
szét képezik, amely alapul szolgál olyan
európai együttmûködésekhez és megál-
lapodásokhoz, mint a közelgô Európai
nyilatkozat a Fenntartható Turizmusról,
a Natura 2000 hálózat vagy az Európai
Tájképi Egyezmény.

Az Európai Unió által is támogatott,
LEADER vidékfejlesztési programok az
aktuális 2007–2013-as tervezési idô-
szakban tovább erôsítik az együttmûkö-
dést a helyi önkormányzatok, civil szer-
vezetek (NGO-ok) és magánvállalko-
zások között, bár az akciócsoportok és a
helyi falusi turizmus szervezetek még
több helyen nem fedezték fel egymást az
országban.

A törvényi szabályozásnak és a gya-
korlati megvalósításnak a jelenleginél
jobban kellene segítenie az egyedi, ere-
deti turisztikai termékek, programok,
szolgáltatások és ezek csomagjainak ki-
alakítását. A falusi turizmus erôssége a
változatosság, személyes és baráti kap-
csolat a turistákkal, melyek egyedi,
megismételhetetlen élményt nyújtanak.
A kisebb turisztikai vállalkozások gaz-
dasági szerepe, különösen elmaradott
térségekben, óriási jelentôségû, s ezt a
kormányoknak sokkal jobban el kellene
ismerniük és támogatniuk, miközben a
falusi turizmuson belül a nem-vállalko-
zó magánszemélyek alkotják a derékha-
dat. Sajnos az a jellemzô, hogy nem egy-
szer éppen ez a derékhad marad ki min-
denféle fejlesztési programból, pályáza-
ti lehetôségbôl… Mindezekhez megva-
lósítható szabályokra és hatékony támo-
gatási rendszerre van szükség. Ez az elô-
feltétele annak, hogy életképes falusi
szálláshelyek, éttermek, szolgáltatások,
hagyományôrzô programok, informá-
ciós központok, általános és speciális tu-
risztikai infrastruktúra hálózatok mû-
ködjenek, valamint akkor is támogatha-
tó legyen a helyi és házi készítésû termé-

kek piacra jutása, ha mindez nem jelent
teljes munkaidôs foglalkoztatást.

Túl kevés ismerettel rendelkezünk a
motivációkról, elvárásokról, elégedettsé-
gi tényezôkrôl, valamint az új szabadidôs
termékek iránt jelentkezô igényekrôl,
melyeket a vidéki térségek tudnak nyújta-
ni. Több kutatásra, tapasztalati tényekre
és statisztikai adatra lenne szükség…

Biztosítani kell a Nemzeti Fejlesztési
Tervek, a kiemelt ágazati és operatív
programok, valamint a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Tervek és operatív programjai
közötti összhangot; továbbá a turizmus
különbözô ágazatainak és infrastruktu-

rális hálózatainak egymással is össze-
hangolt, és az említett dokumentumokba
integrált tervezését, ill. komplex fejlesz-
tését – függetlenül az EU által biztosított
támogatási források és kapcsolódó hazai
társfinanszírozás forrásainak különbö-
zôségétôl. A fentiek érdekében igen csak
kívánatos lenne a tervezési/statisztikai
és a turisztikai régiók illetve a kistérsé-
gek eltérô területi lehatárolásának össz-
hangba hozása.

A falusi turizmusban a már említett él-
ménycentrikusság biztosítása érdekében
erôsíteni kell az összefogást. Egyedi
szolgáltatások helyett egyre inkább
komplex termékekben, egyedi céltelepü-
lések helyett földrajzilag összetartozó tu-
risztikai desztinációkban kell gondol-

kodnunk. Az összetartozó/összefogó tu-
risztikai célterületeken ösztönözni, segí-
teni kell a helyi turisztikai desztinációs
menedzsment (TDM) szervezetek mega-
lakítását és mûködését, amely feltételezi
az önkormányzatok, a vállalkozók, a fa-
lusi turisztikai szolgáltatók és a lakosság
összefogását, de nem csak elviekben, ha-
nem a szükséges eszközöket és mozgás-
teret is biztosítva. A helyi falusi turizmus
egyesületeket akkor tehetjük igazán a vi-
dékfejlesztés hajtóerejévé, ha az elköte-
lezettség és a szándék mellé ki-ki leteszi
mindazt, ami a hatékony mûködéshez
kell. Tudomásul kell venni, hogy egy

TDM-szervezet megalakítása hosszú
távra szóló beruházás, amelynek haté-
konyságát, eredményességét és jövedel-
mezôségét számos nemzetközi és egyre
több hazai példa támasztja alá. A TDM-
szervezet segítségével professzionálissá
tehetô a termékfejlesztés, a rendezvény-
szervezés és az értékesítés teljes vertiku-
ma, vagyis az a térségi turisztikai marke-
ting, amely egy desztinációt egyedivé és
eladhatóvá képes tenni. Az alulról-felfe-
lé építkezô TDM-szervezeti rendszer a
vidéki turizmusfejlesztés egyik igazi
nagy ígérete!

DR FEKETE MÁTYÁS
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Falusi

Turizmus Egyesület elnöke
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Kovács Miklós, az ÖTM turisztikai államtitkára és Geszti Jánosné, a FATOSZ alelnöke
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Az Észak-Magyarországi Turisztikai Régió méltó helynek bizo-
nyult a III. Európai Falusi Turizmus Konferencia megrendezé-
séhez. Az EuroGites 27 tagországa és hazai megyéink küldöttei
egyaránt kifejezték abbéli kellemes meglepetésüket, hogy a nyi-
tó fogadás alkalmával megrendezett közös bemutatkozást, az
ízek kavalkádját Eger egyik legszebb épületében a Fôiskola
Dísztermében sikerült tetô alá hozni. 

Megható érzés volt, ahogy a küldöttek a Záró Dokumen-
tumban és az egyes rendezvények alkalmával is ôszintén meg-
köszönték a kellemes tárgyalási feltételeket, a tanulmányutak
során szerzett élmény gazdag szakmai tapasztalatokat.

A helyszínválasztás azért is bizonyult jónak, mivel a három
megyés régió visszatükrözte az egész ország földrajzi, természe-
ti adottságait, mûködési feltételeinket, ahol a vidéken élô lakos-
ság festôi szépségû hegyektôl ölelt kis völgyekben, hömpölygô
folyók, és tavak partjain alakította ki vendégváró szálláshelyeit
és turisztikai szolgáltatásait, amelyeket a vidéki túrák alkalmá-
val igyekeztünk bemutatni, az ott élô vendégfogadókkal és szol-
gáltatókkal közösen.

A két napos konferencia ideje alatt mód nyílt arra, hogy el-
mondhassuk, és részben bemutassuk: Eger város barokk építé-
szete, az Egri vár megóvása, a török idôk emlékeit idézô Mina-
ret, Török Fürdô hagyományait megtartó és megéneklô elôdeink
gazdag hagyatéka, nem csak a városba, hanem annak zöldöve-
zetébe, a Bükk-, Mátra Hegység és a Tisza-tó környékére is sok
turistát vonz. Ennek eredményeként Heves megyében 42 telepü-
lésen kínáljuk a falusi turizmus termékeit.

A turisztikai centrummá vált barokk város polgári atmoszférá-
ja, egyházi épületei és iskolavárosi vonzereje évtizedek óta ven-
dégbarát környezetet alakított ki, ahová évente közel egymillió tu-
rista érkezik. A térség vonzerejét a konferencián résztvevôk meg-
tapasztalták az itt töltött néhány napon. Számukra nemcsak az
újonnan kialakított Eger Hotel Konferencia Központ jelentette a
kellemes környezetet, hanem a városokat körülölelô, dinamiku-
san fejlôdô kistérségek, ahol korszerû és olcsó szálláshelyek és a
turistákat kiszolgáló és élményt nyújtó szolgáltatásokat találtak.

A bemutatott virágos falvakhoz hasonlóan, az ország vidékies
falvaiban évente sok család és stresszes városlakó keres felüdü-
lést. Kedvezô hatást gyakorolt a Nyugat Európából érkezô kül-
döttekre, hogy az ország kevésbé fejlett felében tudatosan, kör-
nyezet barát módon használtuk fel a saját fejlesztések mellett az
EU-támogatásokat, a magánszálláshelyek korszerûsítésére, a
kézmûipar felélesztésére, vonzó turisztikai attrakciók, és közös-
ségi célok megteremtésére.

Ennek eredményeként jöttek létre az országban a bor utak,
ezek mentén a korszerû pince-borozók és pince-éttermek, lovas
tanyák, korszerûsödtek a parasztházak, amelyek közül me-
gyénkben is több-mint 50 régi építésû tornácos parasztház meg-
újult az elmúlt 5 év alatt, és amelyek a legkeresettebb szálláshe-
lyekké váltak, az újonnan épült vendégházak mellett.

A szeptember 29-i tanulmányút alkalmával 4–5 ilyen felújí-
tott parasztházat tekintettünk meg, ahol küldötteink egy része
megszállt, és tapasztalhatta a barátságos régi berendezések mel-
lett, a vendégfogadók hagyományos, ôsi szeretetét és a magyar
ételek csábító ízeit.

Ezek a felújítások nemcsak a faluképet javítják, hanem össze-
gyûjtik a faluban még fellelhetô régi használati tárgyakat, búto-
rokat és textíliákat és a helyükre kerülve, szívet-lelket melenget-
ve megôrzôdnek az utókor számára is.

A régi házak megmentése egyben az ott élô emberek lakó és
munkahelyének a megmentését is szolgálja. Ezek nélkül nem
lenne ennyi munkahely és turista forgalom, nem lenne „igazi
zajló élet” a faluban, nem lenne ilyen mértékû faluszépítés és ci-
vil együttmûködés. A nyugatról és keletrôl érkezô küldöttek
egyaránt nagyra értékelték az itt látott tájba illô, vendégbarát fej-
lesztéseket, és követendônek ítélték. 

Köszönjük, hogy méltónak tartották megyénket és a régiót a
megmérettetésre, javaslataikkal, és anyagilag is segítették be-
mutatkozásunkat a hazai és külföldi küldöttek elôtt!

HAÁSZ TAMÁSNÉ
a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület titkára

A KONFERENCIA RÉSZTVEVÔI JÓ TAPASZTALATOKAT
SZEREZTEK A HEVES MEGYEI FALVAKBAN

A helyszínválasztás azért is bizonyult jónak, mivel Eger hazánk egyik legtöbb turistát vonzó városa



2007. szeptember 26-án este kezdôdött
az Európai Falusi Turizmus Kong-
resszusa Egerben. A turizmus ebben az
észak-magyarországi városban szinte
tombol. A környezet, a város belsô érté-
kei tömegesen csalogatják ide a vendé-
geket az ország minden pontjáról, de
külföldrôl is. 

A konferencia megnyitója méltó he-
lyet kapott a Líceumban. Megtisztelve
érezhette magát az, aki ezen az ünnepen
képviselhette megyei egyesületét.

A program a megyék gyönyörû kiállí-
tásával kezdôdött, amelynek célja az
volt, hogy a tájra jellemzô ízeket vará-
zsoljunk egy-egy asztalra. Igen ritka do-
log, hogy teljes létszámban veszünk
részt egy rendezvényen, mivel a bôség
zavarával küzdünk a különféle progra-
mok terén. Ilyenkor persze nehéz a vá-
lasztás, de ezúttal nem is lehetett kérdés,
hogy melyiken is vegyünk részt, hiszen
az egyesületünk által szervezett ese-
mény a legnagyobb és legszínvonala-
sabb programnak ígérkezett, amelyben
nem is csalódtunk. 

A különbözô gasztronómiai csodákat
elnézve megállapíthattuk, milyen sokat
tudnak a magyar háziasszonyok. Az éte-
lek külleme is gyönyörû volt, ám néme-
lyik íze örök titok marad számunkra, hi-
szen képtelenség volt végigkóstolni va-
lamennyit. Azt viszont biztosan állíthat-
juk, hogy a „mesterek” szívvel-lélekkel
készültek erre a különleges napra, hi-
szen munkájuk elárulta ôket.

Nem volt mindegy, hiszen huszonhét
országból érkeztek az érdeklôdôk, akik
szintén a falusi turizmusban tevékeny-
kednek. Bizonyára volt mit magukkal
vinni akár a lappokhoz, akár a kirgizek-
hez, hiszen még innen is ellátogattak
hozzánk. 

Színesítették az estét a csodálatos éte-
lek mellett a helyi és környékbeli falvak
táncegyüttesei, illetve kórusai, népdal-
körei is. Közben a környékbeli polgár-
mesterek bemutatták a falvaikat, illetve
azt, hogy hogyan vesznek részt a falusi
turizmusban. 

Összegezve: elmondhatjuk, hogy a
Falusi- és Agroturizmus Országos Szö-
vetsége maximálisan megtett mindent,
hogy minden résztvevô a lehetô legjob-
ban érezze magát.

Köszönet a szervezôknek – különösen,
akik sokat vállaltak belôle – de köszönet
mindazoknak, akik az ételekkel, és a mû-
sorokkal örömet szereztek a kedves ven-
dégeknek és minden résztvevônek!

CZAKÓNÉ BARTUCZ KATALIN
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület, 

a DARIB tagja
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A FATOSZ HÁZIASSZONYAI SZÍVVEL-LÉLEKKEL
KÉSZÜLTEK A KONFERENCIA ELÔESTÉJÉRE

A KONGRESSZUS EMLÉKEZETES ÉLMÉNY MARAD

A Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-
Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete kép-
viseletében Kabódi Istvánné egyesületi
taggal együtt vettünk részt a Falusi
Turizmus III. Európai Kongresszusán
Egerben. A kongresszusi részvétel mind-
kettônk számára emlékezetes élmény
marad.

Igen sikeresnek értékeljük, hogy
szeptember 26-án az esti program a
„Falusi Ízek Varázsa” igen gazdag gaszt-
ronómiai kínálatot biztosított, melyet a

résztvevôk, vendégek ott a helyszínen is
nagyra értékeltek.

Nagy érdeklôdéssel hallgattuk végig a
külföldi és hazai elôadóinkat és gazdag
tapasztalatokkal jöttünk haza.

Szeretném külön kiemelni hazai elô-
adóinkat, akik a szakma iránti elkötele-
zettségükrôl, nagy szakmai tapasztala-
taikról adtak számot, és felvázolták az
elkövetkezendô idôszak tennivalóit.

A kongresszusról Egyesületünk tag-
jait is tájékoztattuk.

A rendezvényrôl összességében igen
pozitív véleményünk van.

Köszönjük az Országos Szövetség ve-
zetôinek, munkatársainak, a Megyei
Egyesületek képviselôinek és valameny-
nyi közremûködônek a rendezvény
megszervezése és lebonyolítása érdeké-
ben végzett tevékenységét. 

LENGYEL ISTVÁNNÉ DR.
„Napraforgó” Falusi Vendéglátók Alsó-

Tisza Vidéki Egyesület elnöke

Az ínycsiklandozó fogásokat sajnos képtelenek voltunk végigkóstolni
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KÖSZÖNÔLEVELEK

Dear Rafael, 

Just a short note to say thank you and
also to congratulate the whole team for
the great congress that you organized. 
It was a fantastic event, and also an op-
portunity to see all these people from so
many countries speaking the same lan-
guage.

It was very interesting and useful and
a good chance to get to know your
country better, also to make so many
new friends and to build together a solid
future based on ecological and traditio-
nal values! 

Big thank to all of you! 

with best regards, 
Beatrice Grigoras 

ANTREC Bacau, Romania 

P.S. If any of you ever needs any help
from this part of the world, please feel
free to ask for help . I shall be glad to be
able and do something for you. 

Kedves Rafael,

Csak néhány sorral szeretnék köszönetet
mondani és gratulálni a csapatnak az ál-
talatok megszervezett nagyszerû kong-
resszusért.

Fantasztikus esemény volt és egyben
alkalom is, hogy találkozhassunk azzal a
sok emberrel, akik számos országból
jöttek, és akik egy nyelven beszéltek.
Nagyon érdekes és hasznos volt, illetve
kitûnô lehetôséget adott arra, hogy job-
ban megismerhessük az országot, vala-
mint új barátságokat köthessünk, és
együtt egy biztos jövôt építsünk fel a
gazdasági és tradicionális értékekre ala-
pozva.

Hálás köszönet mindenkinek!

Szívélyes üdvözlettel
Beatrice Grigoras

ANTREC BACAU, Románia

U. I.: Ha bárkinek segítségre van szük-
sége a Világ ezen részérôl, kérlek, bátran
szóljatok! Örülni fogunk, ha tehetünk
értetek bármit is.

Sevostok Rafael,

I would like to express my congratula-
tion to you, your collegas and princi-
palls for the great work. - The Third
Congress on Rural Tourism. Well done!
It was a very interesting and educative
experience for me.

Pass “hallo” from me to this laptop
guy from the stage:-) 

Best regards
Anna Lisiecka

Office Director and 
Public Relation Specialist 

of Polish Federation 
for Rural Tourism

„Sevostok” Rafael,

Szeretnék gratulálni neked, kollégáid-
nak és a vezetségnek a nagyszerû mun-
káért. – III. Európai Falusi Turizmus
Kongresszus Bravó! Nagyon érdekes és
tanulságos volt számomra. 

Adjátok át üdvözletemet az elôadó te-
remben dolgozó laptop-os fiúnak. :-) 

Szívélyes üdvözlettel:
Anna Lisiecka

Lengyel Falusi Turizmus Szövetség
irodavezetôje, PR-szakértô

Tisztelt Szekerdi Rafael!

Ezúton szeretném megköszönni a konfe-
rencia szervezését és lebonyolítását,
amely mind szakmailag, mind emberileg
nagyon hasznos és kedves volt számom-
ra. 

Kérdezném, hogy a konferencia elôa-
dásainak anyagai mikor és milyen for-
mában válnak elérhetôvé. 

És lenne egy magánjellegû kérésem
is: szeretném elkérni a péntek (09.28.)
esti, Eger-Park Hotelben rendezett va-
csora zenészeinek nevét, elérhetôségét –
esetleges késôbbi megkeresésük, felkéré-
sük céljából.

Elôre is megköszönve segítségét, üd-
vözli és további sok sikeres konferencia
szervezést kíván:

Probáld Katalin

Dear Erika, Laszlo, Rafael, & team:

just arrived back home. THANK YOU
ALL !!! for the excellent organisation of
the congress last week!

I received several congratulations
from participants and speakers, which I
generally forward to you. All the merits
for smoothless organisation!

But for the moment: RELAX and en-
joy that all is over!

Kind regards + thanks again
Klaus 

Kedves Erika, László, Rafael és a csa-
pat:

Éppen most értem haza. KÖSZÖNET
MINDENKINEK a múlt heti kitûnô
kongresszusi szervezésért.

Számos gratulációt kaptam a résztve-
vôktôl és elôadóktól, amit most továbbí-
tok felétek. Elismerésem a zökkenômen-
tes szervezésért.

Mostanra pedig: LAZÍTÁS, és élvez-
zétek, hogy minden befejezôdött!

Szívélyes üdvözlet + köszönet még
egyszer!

Klaus

Munkában a szervezôk



KÜLFÖLDI RÉSZTVEVÔK
Anar Orozobaeva, Kirgizisztán
Anguiano Maria Luisa Fernandez, Spanyolország
Arell Terhi, Finnország
Finland Basteiro Francisca Rodrigues, Spanyolország
Bell Malcolm, Anglia
Berry Maggie, Anglia
Bertókova Lívia, Szlovákia
Borg Kenneth, Málta
Borreguero Jacinta Cayetano, Spanyolország
Breien Tove Raastad, Norvégia
Burian Michal, ECEAT International, Csehország
Cojocaru Christian, Románia
Daragus Attila, ANTREC, Románia
Daragus Enikô, ANTREC, Románia
Ehrlich Klaus, EUROGITES-elnök, Spanyolország
Embacher Hans, FARMHOLIDAYS, Ausztria
Embry Nigel, Anglia
Fafian Ventura Garcia, Spanyolország
Fernandez Maria del Carmen Vazquez, Spanyolország
Ferreira Joana, Portugália
Figueiredo Elisabete, Portugália
Gheysen Stefaan, PLATTELANDS TOERISME,
Belgium
Godinho Maria Celina de Lemos, Portugália
Grigoras Beatrix, ANTREC, Románia
Guzman Amanda, Spanyolország
Hart Jasper, FARM STAY UK, Anglia
Hart Mary, FARM STAY UK, Anglia
Hellgren Ariel, Svédország
Herreira Platero Javier, ASETUR, Spanyolország
Hellio Phillippe, GITES DE FRANCE, Franciaország
Horvat Manda, Horvátország
Hrabak Jiri, Csehország
Hristova Dimitrinka, BULGARIA TRAVEL Bulgária
Hudec Julius, ASSOCIATION OF SLOVAK RURAL
TOURISM, Szlovákia
Jurdant Eric, Belgium
Kastenholz Elisabeth, Portugália
Khartishvili Lela, Grúzia
Klitsounova Valerie, Fehéroroszország
Kusters Naut, Hollandia
Lane Bernard, Anglia
Larsen Gabrielle, Olaszország
Laszlo Ildiko, Románia
Lazari Svetlana, ANTREC, Moldova
Lemye Jacques, GITES DE WALLONIE, Belgium
Lisiecka Anna, Lengyelország
MacKenzie Graham, TRAVELMOLE UK, Anglia
Madsen Ann, ECEAT INTERNATIONAL, Svédország
Majewski Janusz, Lengyelország
Mamdy Jean François, Franciaország
Mänty Maria, Finnország
Menelaou Marinos, Ciprus
Mora Inmaculada, FORESTUR, Spanyolország
Mrejeru Alina, Románia
Murphy Patrick, DG ENVIRONMENT, Belgium
Ortega José Manuel, ALMERIA UNIVERSITY,
Spanyolország
Peltre Gerard, Franciaország
Purt Andreas, Ausztria
Radu Carmen, Románia
Rakauskaite Vilma, Litvánia
Raschi Antonio, Olaszország
Rodrigues Apolonia, TSG POLICY, Portugália
Sirusiene Regina, Litvánia
Stavreva Zoritsa, Bulgária
Soule Rose-Marie, Franciaország
Sundseth Kerstin, ECOSYSTEMS LTD, Belgium
Szabóová Dása, Szlovákia
Tsiona Meller, Izrael
Tuchfeld Ronen, Izrael
Vandenplast Marleen, PLATTELANDS TOERISME,
Belgium
Vazquez Manuel Liste, Spanyolország
Vesterinen Nina, Finnország
Wieczorek Sebastian, Lengyelország
Winkler Karen, Németország
Yaacov (Cobe) Meller, Izrael
Zamira Baizakova, Kirgizisztán
Zhurajev Anvarzhon, Észtország
Ziemele Asnate, CELOTAJS, Lettország

MAGYAR RÉSZTVEVÔK
Antal János, Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei
Szövetsége
Arnold János, Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei
Szövetsége
Babos Csaba, Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége
Balajthy Zsuzsanna, Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal
Balás Edéné, JNSz Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Bauer László, Naturpark KHT
Bazsó György, Falusi Turizmus BAZ Megyei Egyesülete
Bene Tiborné, FVM Vidékfejlesztési Fôosztályvezetô
Benkovics László, Egyesület a Komárom-Esztergom
Megyei Falusi Turizmusért
Béresné Dormán Ibolya, Falusi Vendéglátók Zala megyei
Egyesülete
Béresné Nemcsák Ilona, Heves Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Bihari Tiborné, Falusi Turizmus SZSZB Megyei
Egyesülete
Bihariné Kékesi Ibolya, Falusi Turizmus SZSZB Megyei
Egyesülete
Bodó Katalin, Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Brezsnyik György, Békés Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Csányi Sándor, Gulyás Egyesület 
Császár Bíró János, Somogy Megyei Falusi Turizmus
Szövetség
Császár Zsuzsanna, MT. Zrt. termékmenedzser
Csékéné Janis Erzsébet, Békés Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Csernyiczkiné Losonci Éva, Heves Megyei Falusi
Turizmus Egyesület
Czakóné Bartucz Katalin, Vendégváró BKK Egyesület
Danó Sándorné, Falusi Turizmus SZSZB Megyei
Egyesülete
Dr. Bekecs Andrea, Polgármesteri Hivatal Mátraszentimre
Dr. Bodnár Éva, FVM Vidékfejlesztési Fôosztálya
Dr. Csizmadia László, FATOSZ elnök
Dr. Dávid Lóránt, Károly Róbert Fôiskola, Gyöngyös
Dr. Fekete Mátyás, GyMS Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Dr. Hanusz Árpád, Nyíregyházi Fôiskola
Dr. Hauser Zoltán, Eszterházy Károly Fôiskola rektora,
Eger
Dr. Kovács Dezsô, Szent István Egyetem
Dr. Kovács Miklós, ÖTM mb. turisztikai államtitkár
Dr. Márin Istvánné, Vendégváró BKK Egyesület
Dr. Nagy Imre, Észak-Magyarországi RIB elnöke
Dr. Szabó Géza, Jannus Pannonius Egyetem
Dr. Tardy János, Európai Természetvédelmi Központ
Emôdi Eszter, JNSz Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Fábián Pálné, Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület
Farkas Józsefné, Falusi Vendéglátók Zala megyei
Egyesülete
Fodor Péter, Novaj polgármestere
Frankó Pál, Békés Megyei Falusi Turizmus Egyesület
G. Fekete Éva, Falusi Turizmus BAZ Megyei Egyesülete
Gazsó Rita, FATOSZ Iroda, szervezô
Geszti Jánosné, JNSz Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Geréné Papp Ilona, Regionális Idegenforgalmi Bizottság
Tagja
Gméling Ferenc, FATOSZ Iroda, szervezô
Gonda Józsefné, Regionális Idegenforgalmi Bizottság
Tagja
Gyányiné Székely Viola, JNSz Megyei Falusi Turizmus
Egyesülete
Gyula Csaba, Heves Megyei Önkormányzat
Haász Tamásné, Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület
Habis László, Eger polgármestere
Hajas Pál, Agrosercice Kft Kozárd
Hajasné Dr. Banos Márta, Polgármesterasszony, Kozárd
Hajdú Ágnes, Falusi Turizmus Veszprém Megyei
Egyesülete
Herbály Imre, Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottság al-
elnöke
Hídvéginé Molnár Judit, Észak-Magyarországi RMI igaz-
gató
Hröhlich Julianna, Népmûvészeti Egyesületek 
Szövetsége
Huszár Jánosné, Falusi Turizmus Veszprém Megyei
Egyesülete
Huszár Tibor, Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesülete

Huszárné Lukács Róza, Tolna Megyei Falusi Turizmus
Egyesülete
Illés Anikó, LEADER Egyesület
Ispánné Péter Éva, Falusi Vendégvárók Nógrád Megyei
Egyesülete
Kabódi Istvánné, Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-
Tisza Vidéki Egyesülete
Kálóczy Rita, Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért
Keszei Andrea, Falusi Turizmus Vas Megyei Szervezete
Királyházi Andor, Gulyás Egyesület
Kisari Zoltán, Ostoros polgármestere
Kiss János, Heves Megyei Önkormányzat
Kocsis Zoltán, JNSz Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Kovács Attila, Egri Kistérségi Iroda vezetôje
Kovács Zoltánné, Egyesület a Komárom-Esztergom
Megyei Falusi Turizmusért
Kovács Zsuzsa, Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete
Kôrösi Miklósné, Falusi Turizmus SZSZB Megyei
Egyesülete
Krämer Klaudia, FATOSZ Iroda, szervezô
Kubik József, Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Kubik Józsefné, Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Lénártné Dr. Benei Anikó, Abasár polgármestere
Lengyel Istvánné, Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-
Tisza Vidéki Egyesülete
Marghescu Tamás, Természetvédelmi Világszövetség
európai regionális igazgatója
Márkus Ilona, FALUTOUR Egyesület, Pest megye
Mesterházy E. Péterné, Egyesület Fejér Megye Falusi
Turizmusáért
Mészáros István, LEADER Egyesület
Nagy Adrienn, Budapesti Gazdasági Fôiskola
Nagy István, Heves Megyei Vidékfejlesztési Iroda vezetôje
Nagy Katalin, Falusi Turizmus BAZ Megyei Egyesülete
Nagyné Kovács Katalin, Falusi Vendéglátók Zala megyei
Egyesülete
Panyik Emese, Aveiro Egyetem
Pásztói András, FVM miniszteri biztos
Papp Viktória, FATOSZ Iroda, szervezô
Patkós Gábor, HAJTACSAPAT LEADER akciócsoport
Paulik Tibor, Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület
Péntek István, Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség
Péter Jánosné, Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesülete
Péteri László, Budapesti Gazdasági Fôiskola
Petrics Hajnalka, Bolognai Egyetem
Pintérné Kanyó Judit, Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei
Egyesülete
Probáld Katalin, Budapest–Közép-dunavidéki Regionális
Idegenforgalmi Bizottság 
Sárai Béláné, Falusi Vendégvárók Nógrád Megyei
Egyesülete
Sarkadi Pál, Falusi Turizmus SZSZB Megyei Egyesülete
Schmetzné Dr. Balogh Szilvia, Polgármesteri Hivatal,
Novaj
Simon László, Magyarországi LEADER kh.
Sipos Jánosné, Falusi Turizmus Veszprém Megyei
Egyesülete
Sirok Istvánné, Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület
Soós Tamás, Heves megye közgyûlésének elnöke
Spiró Attiláné, FALUTOUR Egyesület, Pest megye
Sirok Istvánné, Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület
Szabó István, Tourinform Irodák Szövetségének alelnöke
Szalay-Zala Andrea, FATOSZ Iroda, szervezô
Szekerdi Rafael, FATOSZ Iroda, szervezô
Szûcs Balázs, MT. Zrt. marketing igazgató
Petykó Csilla, Budapesti Gazdasági Fôiskola
Tamás Lôrincné, GyMS Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Tomecskó Erika, FATOSZ Iroda, szervezô
Tóth Nikolett, Hevesi Háziipari Szövetkezet
Tôgyi Gábor, Egerszalók polgármestere
Urvári Sándor, Országgyûlés alelnökének titkára
Varga Anikó, Falusi Turizmus Vas Megyei Szervezete
Wachal Kálmán, SZSZB Megyei Önkormányzati Hivatal
Világosi Gábor, Országgyûlés alelnöke
Vitéz Józsefné, Egyesület a Komárom-Esztergom Megyei
Falusi Turizmusért
Zám Ferenc, Mátraderecske polgármestere
Zlota József, Falusi Turizmus SZSZB Megyei Egyesülete

(a kiemelt nevek az elôadókat jelzik)
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A KONFERENCIA RÉSZTVEVÔINEK NÉVSORA



KIADJA:
FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Cím: 1077 Budapest, Király u. 93.
Tel.: 268-0592 • Info: 352-9804

E-mail: agroturizmus@t-online.hu
Honlap: www.fatosz.hu

Felelôs kiadó: dr. Csizmadia László
Szerkesztô: Gazsó Rita

Szerkesztôség: 1077 Budapest, Király u. 93.
Nyomdai munkák: ERICOM Kft.
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Az III. Nemzetközi EuroGites Falusi Turizmus Konferencia helyszíne: a Hotel Eger-Park


