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Jelen sorok írója 6–8 évvel ezelôtt, fran-
ciaországi szakmai tanulmányútjai során
találkozott elôször a falusi vendégasztal
tevékenységgel. Ami rögtön megraga-
dott, hogy a házigazda a saját portáján
tenyésztett baromfi húsának felhaszná-
lásával készült pástétomot árusította. 
A házba belépve, a konyhán át lehetett
menni, ahol bárki megtekinthette, mi-
ként készül a ház specialitása, a tyúk-
húsleves és más finomság. A bejárat fö-
lött kiírták, hogy a hét mely napjain,
mettôl meddig fogadják a vendégeket-
elôzetes bejelentkezés alapján.

Az akkori itthoni helyzettel szembe-
sítve, komoly különbségeket észlelhet-
tünk. Nálunk még az is gond volt, hogy
ha például újságíróknak kívántunk szak-
mai utakat szervezni, az étkezést nem
tudtuk leszámlázni. Csak úgy lehetett
volna fogadni a vendéget, ha ô ott is
akar aludni.

Falusi szaktanácsadóként gyakran ké-
szítettünk csoportos elemzéseket a ven-
dégfogadás körülményeinek elônyeirôl
és hátrányairól. A negatív elemek között

szerepelt, hogy a falvakban általában
nincsenek éttermek, vagy ha vannak,
csak lakodalmak alkalmával fôznek. 
A víz közeli éttermek is legfeljebb nyá-
ron tartanak nyitva; az év más idôszaká-
ban nem foglalkoznak meleg étel elké-
szítésével, hiszen a közterhek mellett ez
nem éri meg. Így a vendég, ha nem akar
maga fôzni, akkor nehéz más megoldást
találnia. 

Ez a három tapasztalat indított arra,
hogy a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetségén keresztül a Földmûvelési
és Vidékfejlesztési Minisztériumnál
kezdeményezzem a falusi vendégasztal

tevékenység, mint jogszabály létrehozá-
sát. Nehezen indult meg az egyeztetés.
Eleinte még az is bizonytalan volt, hogy
a Gazdasági Minisztériumhoz vagy a
mezôgazdasági tárcához tartozik az ügy.

Eleinte látszólagos el-
lenérdekeltségüket fe-
jezték ki a kisvendég-
lôket tömörítô érdek-
védelmi szervezet tag-
jai is. Számos egyez-
tetés, tárcaközi ponto-
sítás, értekezés után
végre 2007 nyarán
megszületett a rende-
let. 

A gyakorlati alkalmazás úgyszintén
akadozva indult be. Elôször ugyanis ma-
gunkat a jogalkalmazókat kellett meg-
gyôzni arról, hogy nem olyan bonyolult
az engedélyeztetés, mint ahogy azt ôk
gondolják. Ennek „köszönhetôen” volt
olyan egyesületi tagunk, aki két hónapig
rótta a hivatalos köröket, mire megkapta
a nyilvántartásba vételi engedélyt. Az el-
sô „fecskék” megyénkbôl, Ve s z p r é m
megyébôl „szálltak fel”. 

Tehát röviden az eljárás menetérôl: 
1. Ha bármelyik falusi háziasszony-

nak – akár egy eldugott kis faluban –
frissen meszelt konyhája és gyönyörûen

karbantartott kertje van, és férje, gyere-
ke pedig dicséri a fôztjét, bátran keresse
fel az önkormányzatot, amely ez ügyben
eljárhat. Ám nem mindegy melyik ön-
kormányzathoz megyünk. Nem a helyi
illetôségû, hanem az úgynevezett kistér-
ségi jegyzônél kell ugyanis bejelentkez-
ni. Ma már a szövetség minden szerve-
zeténél, tagjainál megtalálható a minden
település hovatartozását tartalmazó terü-
leti beosztás.

2. Ha megvan a nyilvántartásba vétel,
akkor be kell jelentkezni az APEH-hoz,
mint falusi vendégasztal tevékenységet
folytató magánszemély. Számlatömböt,
nyugtatömböt kell venni és gondosan ki-
állítani a bizonylatokat. A bevételekrôl
nyilvántartást kell vezetni.

Arra mindenképpen figyelni kell,
hogy a falusi vendégasztal szolgáltatás
keretében a magánszemély saját családi
házában, egy nap maximum 15 széknyi
kapacitással fogadhat vendégeket. Fon-
tos az is, hogy falusi vendégasztal tevé-
kenységet csak idôszakonként, alkalom-
szerûen folytathat a vendéglátó, azaz
nem tarthat nyitva, mint egy étterem.

Érdemes szem elôtt tartani azt is,
hogy ez a tevékenység maximum 400
ezer Ft éves bevételig lehet adómen-
t e s .
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Új profil a falusi turizmusban: 
vendégasztal és programgazdai tevékenység

A házigazák általában a saját portán termett alapanyagokból készített ételeket kínálják

„Ha bármelyik falusi háziasszonynak
– akár egy eldugott kis faluban –

frissen meszelt konyhája és gyönyö-
rûen karbantartott kertje van, férje,
gyereke pedig dícséri a fôztjét, bát-
ran keresse fel az önkormányzatot,

amely ez ügyben eljárhat…”



A falusi turisztikai programgazda te-
vékenységre hasonló módon kell, illetve
lehet bejelentkezni. Az adókedvezmény
is azonos. Hogy ki lehet programgazda?
Mindaz a magánszemély, aki valami
olyan ismeret, képesség birtokában van,
amit értékesnek vél és a vendégekkel
meg kíván osztani. Ilyen a szép népdal-
ok, néptáncok, a régi játékok, népszo-
kások, legendák, mondák, mesék, hely-
történeti értékek, védett és ritka növé-
nyek, hímzések, fafaragások ismerete.

Hogyan fogjunk hozzá 
a tevékenységhez?

Aki például elveszítette a munkáját és
nincs más megélhetési formája, jelent-
kezzen be a fentiek szerint falusi ven-
dégasztal szolgáltatónak. Beszélje meg a
családjával melyek azok az ételek, ame-
lyeket legszívesebben fogyasztanak.
Készítsen egy étlapot.

A faluban a nyugdíjas és az asszony-
klubban folytassunk megbeszélést arról,
hogy ki milyen programgazda lehet. Ír-
juk össze egy hétvégi program formájá-
ban az összes ajánlatot.

Ballagjunk be a falu mûvelôdési házá-
ba, könyvtárába, iskolájába, vagy egy is-
merôshöz, akinek van internet elérhetôsé-
ge és kérje meg az ott dolgozó készséges
munkatársat, barátot, hogy szerkesszenek
egy egyszerû weboldalt, illetve szóróla-
pot. Fontos az internet elérhetôség és ter-
mészetesen az, hogy a késôbbiekben tele-
fonon is bármikor megkereshessék.

Hogyan juthatunk
legkönnyebben vendégekhez?

Interneten keressük meg a környék, fô-
leg a városok összes iskoláját, illetve
szülôi munkaközösségét. Ajánlják szá-
mukra, hogy a legközelebbi tanulmányi
kirándulásukat, amelyen például a házi-
állatokkal és a mezôgazdasági munkála-
tokkal szeretnének megismerkedni, az
Önök házához szervezzék. A tanulmányi
kirándulás során a gyerekek és a szüleik
megismerhetik az Ön által ajánlott ha-
gyományos ételek elkészítésének mód-
ját, majd helyben, együtt süthetik meg a
finomságokat. Ugyanezt az elektronikus

levelet el lehet kül-
deni a környék min-
den újságjához, tele-
víziós társaságához,
a környezô tourin-
form irodákhoz, va-
lamint más turiszti-
kai szolgáltatókhoz.

Lépjenek be a leg-
közelebbi falusi tu-
risztikai szervezetbe
és vegyék fel a kap-
csolatot a falusi ven-
dégfogadókkal, kü-
lönösen az olyanok-
kal, akik nem vállal-
koznak étkeztetésre,
hanem csak szállást
kínálnak.

Milyen hasznot nyújt 
mindez a résztvevôknek?

Az eddig felsoroltakhoz nem kellett
pénz. A közösségi internet elérhetôség
által megvan a kapcsolat a potenciális
vendéggel. Kizárólag a meglévô értéke-
ket szükséges számba venni, összegezni
és megjeleníteni. Azok, akik büszkék fa-
lujukra, annak múltjára, gasztoronómiai
és néprajzi hagyományaira új értékeket
hozhatnak ezáltal létre.

A kincsek közkinccsé tehetôk. A tu-
rizmusban új színfoltok jelenhetnek
meg, miáltal a megtermelt mezôgazda-
sági termékek a legrövidebb úton juthat-
nak el a fogyasztóhoz. Ez igazi környe-
zetbarát termék lesz. Nem utazik, nem
romlik az áru. Helyben fogyaszthatja el,
aki arra kíváncsi. A magyar tradicionális
étkezési kultúra tovább él.

Sok-sok asszonynak adhat munkát és
megélhetést. Mindenki, aki részt vesz a
falusi vendégasztal tevékenységben,
gazdagodhat általa anyagilag, szellemi-
leg, érzelmileg egyaránt.

Sok sikert, sok új barátot és sok örö-
möt  kívánok mindenkinek a falusi ven-
dégasztal által:

SIPOS JÁNOSNÉ
a falusi vendégasztal 

tevékenység ötletgazdája,
a Veszprém Megyei Falusi Turizmus

Egyesület elnöke
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A hagyományos módszerekkel készült ételek igazi csemegéknek számítanak

Vendégasztal, mûvészetté fejlesztve



A kereskedelemrôl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. §-a (1) bekezdésének k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a kö-
vetkezôket rendeli el:

1 . § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgál -

tató tevékenység (a továbbiakban: szolgáltató
t e v é k e n y s é g ) : a külön jogszabályban meghatá-
rozott, falusi szállásadás nyújtására alkalmas
településen alkalomszerûen, látogatók részére
nem egyéni vállalkozó magánszemély által

a a ) a helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmû-
ves, építészeti és kulturális értékek, örökségek
b e m u t a t á s a ,

a b ) a falusi élethez, környezethez és munka-
kultúrához kapcsolódó hagyományok, tevé-
kenységek bemutatása,

a c ) falusi vendégasztal szolgáltatása,
a d ) a helyi gazdálkodási módok, termelési

szokások bemutatása,
ae) saját elôállítású népmûvészeti és kéz-

mûves termékek értékesítése,
a f ) az aa)–ae) pontokhoz kapcsolódó falusi

rendezvények szervezése, amely nem foglalja
magában a szálláshely-szolgáltatást;

b) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgál -
tató (a továbbiakban: szolgáltató): az a ma-
g á n s z e m é l y, aki a jogszerûen használatában lé-
vô – falusi rendezvény szervezése kivételével
– közterületnek nem minôsülô ingatlanon (pl.
tanyán, falusi portán), a jogszerûen használatá-
ban lévô eszközökkel személyesen vagy a ve-
le közös háztartásban élô közeli hozzátartozói
[a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi
I V. törvény 685. § b) pont] közremûködésével
szolgáltató tevékenységet végez;

c) falusi vendégasztal: a családi magánétke-
zésekhez elôállított házi élelmiszerekhez és
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó
tevékenységek bemutatása és az így elôállított
saját készítmények értékesítése napi legfeljebb
tizenöt látogató részére;

d) látogató: a szolgáltató tevékenységet
igénybe vevô turista, kiránduló.

(2) A tevékenység akkor minôsül alkalom-
szerûnek, ha azt idényjelleggel vagy nem napi
rendszerességgel végzik.

2 . § (1) A szolgáltató – ideértve a falusi szál-
lásadóként közhitelû hatósági nyilvántartásba
vett természetes személyt is – tevékenységét ak-
kor folytathatja, ha kérelmére azon kistérség
székhely településének jegyzôje (a továbbiak-
ban: jegyzô), amelyhez a tevékenység végzésé-
nek helye szerinti település tartozik, a melléklet
szerinti formában hatósági nyilvántartásba vette.

(2) A hatósági nyilvántartás a következô
adatokat tartalmazza:

a) a nyilvántartásba vétel sorszáma és idô-
p o n t j a ,

b ) a szolgáltató neve és címe,
c) a szolgáltató tevékenység 1. § (1) bekez-

désének a) pontja szerinti típusa,
d ) a nyilvántartásban szereplô adatokkal

kapcsolatos változásokra, illetve a nyilvántar-
tásból való törlésre vonatkozó bejegyzés.

(3) A (2) bekezdés b)-c) pontjaiban meg-
határozott adatokat a szolgáltató a nyilván-
tartásba vételi kérelem benyújtásával egyide-
jûleg köteles a jegyzônek bejelenteni. A
jegyzô a szolgáltatónak a nyilvántartásba vé-
telrôl és a nyilvántartásba vett adatokról iga-
zolást állít ki.

(4) A nyilvántartásba vétel az 1. § (1) bekez-
désének aa)–af) pontjaiban meghatározott te-
vékenységi típusokba sorolás alapján történik.
A nyilvántartásba vétel során a kérelmezô több
tevékenységi típust is megjelölhet, és azokat
újabb kérelemben módosíthatja.

(5) A közös háztartásban élô közeli hoz-
zátartozók [Ptk. 685. § b) pont] közül csak
egy természetes személy vehetô nyilvántar-
t á s b a .

(6) A tevékenység végzésének helyszínéül
szolgáló ingatlan jogszerû használatának köz-
okirattal vagy magánokirattal történô igazolá-
sa a nyilvántartásba vétel feltétele, kivéve, ha a
jogszerû használat jogcíme az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzésre került.

3. § (1) A nyilvántartásba vett szolgáltató e
rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesí-
tését a jegyzô ellenôrzi.

(2) Törölni kell a hatósági nyilvántartásból a
s z o l g á l t a t ó t ,

a ) ha az e rendeletben foglalt kötelezettségét
– a jegyzô felszólítása ellenére – nem teljesíti,

b ) ha törlését a szolgáltatás ellenôrzésére
külön jogszabály alapján jogosult hatóság kez-
deményezi a tevékenységre vonatkozó jogsza-
bályok megsértése miatt,

c) ha a hatósági nyilvántartásból való törlé-
sét kéri.

(3) Az a szolgáltató, akit a hatósági nyilván-
tartásból a (2) bekezdés a) vagy b) pontja alap-
ján töröltek, a törlést elrendelô határozat joge-
rôre emelkedésétôl számított egy éven belül
nem vehetô újra nyilvántartásba.

(4) A tevékenység megszüntetését az azt kö-
vetô 15 napon belül a szolgáltató a jegyzônek
írásban bejelenti, aki törli a szolgáltatót a ható-
sági nyilvántartásból.

(5) A szolgáltató a 2. § (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott adataiban bekövetke-
zô változást annak bekövetkezését követô 15
napon belül a jegyzônek írásban bejelenti.

4. § A jegyzô a hatósági nyilvántartásnak a 2.
§ (2) bekezdésben meghatározott adatait – a
szolgáltató személyes adatait kivéve – statiszti-
kai célokra a Központi Statisztikai Hivatal ren-
delkezésére bocsátja.

5. § (1) A falusi vendégasztal szolgáltatás-
nyújtás az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004.
április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. mellékletének III. fejeze-
te szerinti elsôdlegesen magánlakóházakban
használt, de forgalomba hozatal céljából élel-
miszerek rendszeres készítésére használt he-
lyiségekben végzett tevékenységnek minôsül.

(2) A falusi vendégasztal szolgáltatásnyújtás
keretében elôállított élelmiszerekrôl gyárt-
mánylapot nem kell vezetni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követô 14.
napon lép hatályba.
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136/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet
a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrôl

A RENDELETRÔL, ELÔZMÉNYEKRÔL

Szolgáltató Szolgáltató törlése

Sor- Nyilvántartásba vétel Neve Címe Szolgáltató Idôpontja Oka
száma idôpontja tevékenység típusa

év hó nap település irányító- út/utca/tér házszám, év hó nap
szám külterületnél

helyrajzi szám

Melléklet a 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Nyilvántartás a(z) ............................ kistérségbe tartozó ............................ település területén folytatott alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrôl



A falusi vendéglátási tevékenység ter-
mészetes személyként folytatható, illet-
ve vehetô igénybe e tevékenység adó-
mentessége. Az adómentességet a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény
( s z j a - t v.) szabályozza, mely szerint
2007. január 1-jétôl a falusi vendégfoga-
dás adómentességének addigi szabályo-
zása változott, és újként szerepel e tevé-
kenységen belül a falusi és agroturiszti-
kai tevékenység, valamint ennek adó-
mentessége. Ez utóbbi tevékenység vég-
zésének hatósági elôírásait, szakmai fel-
tételeit -a kereskedelmi törvény alapján-
2007.június 27-tôl a 136/2007. (VI.13)
kormányrendelet szabályozza. 

A szja-törvényben 2007.
január 1-jétôl a falusi ven-
dégfogadás adómentességére
a következô rendelkezések
vonatkoznak. A m ó d o s í t á s o-
kat az egyes pénzügyi tárg y ú
törvények módosításáról szó-
ló 2006. évi CXXXI.
Törvény (MK 160/2006 –
XII. 22.) tartalmazza.

Falusi vendégfogadásnak
minôsül a magánszemély,
nem egyéni vállalkozóként
folytatott – saját tulajdoná-
ban lévô falusi lakóházának
– magánszemély egyéni
vagy családi üdülése kere-
tében – részben vagy egész-
ben történô üzletszerû hasz-
nosítása, legfeljebb 10 ágy-
ra kiterjedô szállásadó, valamint étkezte-
tési és szabadidôprogram szolgáltatási
tevékenysége (beleértve a háztartás, a
gazdaság mûködésének bemutatását is),
továbbá – az alkalmi falusi és agroturisz-
tikai szolgáltató tevékenység. 

Az új szabályozás tehát 
• egyrészt falusi lakóház üzletszerû

hasznosítására vonatkozóan már nem
tartalmazza azt a kikötést, hogy nem mi-
nôsül falusi vendégfogadásnak az étkez-
tetés, az italmérés, a szabadidôprogram
szolgáltatás, ha nem szállásadás kereté-
ben történik, 

• másrészt a falusi vendégfogadás ke-
retén belül újként határozza meg az al-
kalmi falusi és agroturisztikai szolgálta-
tó tevékenységet.

A falusi lakóház fogalmát az szja-tv.
3. paragrafus 56. pontja határozza meg.
Az itt hivatkozott kormányrendeletbôl
kiderül, hogy ebbe a meghatározásba
nem csak a falvakban levô lakóházak
tartoznak, illetve falusi vendéglátás cél-
jára nem csak a falvakban levô lakóin-
gatlanok hasznosíthatók. Az szja-tv. E ren-
delkezése nem változott, de a hivatko-
zott kormányrendelet igen.

Az szja-tv. 3. paragrafus 56. pontja
szerint a falusi lakóház

• a magánszálláshelyek idegenforgal-
mi célú hasznosításáról szóló kormány-
rendelet 1. számú mellékletének I. része
szerint kiemelt gyógyhelynek, kiemelt

üdülôhelynek, gyógy- vagy üdülôhely-
nek nem minôsülô községben, valamint

• a melléklet II. része szerint kiemelt-
nek nem minôsülô településen az orszá-
gos településrendezési és építési köve-
telményekrôl szóló kormányrendelet
alapján falusias lakóterületnek minôsí-
tett részeken, továbbá

• a már kialakult tanyás térségben lé-
vô lakóház (csalási ház) a hozzá tartózó
épületekkel, helyiségekkel, területtel. 

A magánszálláshelyek idegenforgal-
mi célú hasznosításáról szóló 110/1997
(VI. 25.) kormányrendelet 1. számú
mellékletében kizárólag kiemelt telepü-
lések szerepelnek. Ezen belül az I. rész a
kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülô-
helynek, gyógy- vagy üdülôhelynek mi-

nôsülô községeket tételesen sorolja fel, a
II. rész az „egyéb települések” közé so-
rolja a megyeszékhelyeket, a megyei jo-
gú városokat és a fôvárost, valamint
egyes településeket név szerint.

A két jogszabály alapján tehát azok a
lakóingatlanok minôsülnek falusi lakó-
háznak, amelyek nem kiemelt gyógy-
helynek, kiemelt üdülôhelynek, gyógy-
vagy üdülôhelynek minôsülô községben
vannak, valamint nem a melléklet II. ré-
szében szereplô településen helyezked-
nek el, az utóbbinál további feltétel,
hogy a lakóépület a település falusias la-
kóterületnek minôsített részén legyen,
mely egyúttal azt jelenti, hogy ez a hely

közigazgatásilag tartozhat
akár városhoz is. Falusi la-
kóháznak minôsül továbbá
a már meglévô tanyás tér-
ségben levô lakóingatlan is.

Az alkalmi falusi és ag-
roturisztikai szolgáltató te-
vékenységet az szja-tv. 3.
paragrafusának 59. pontja,
a szóba jöhetô településeket
illetôen, ugyancsak a ma-
gánszálláshelyek idegenfor-
galmi célú hasznosításáról
szóló kormányrendeletre
hivatkozva határozza meg
azzal, hogy az alábbi tevé-
kenységi körökben alka-
lomszerûen folytatható:

• helyi népmûvészeti,
néprajzi, kézmûves, építé-

szeti és kulturális értékek, örökségek be-
mutatása,

• a falusi élethez, környezethez és
munkakultúrához kapcsolódó hagyomá-
nyok, tevékenységek bemutatása

• falusi vendégasztal szolgáltatása
• a helyi gazdálkodási módok, terme-

lési szokások bemutatása
• saját elôállítású népmûvészeti és

kézmûves termékek értékesítése, vala-
mint

• az elôzôekhez kapcsolódó falusi
rendezvények szervezése azzal, hogy e
tevékenységek nem foglalják magukban
a szálláshely szolgáltatást.

A falusi vendéglátás adómentességét
az szja-tv. 1. mellékletének szintén 2007.
január 1-jétôl módosított 4.12. pontja ha-
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A falusi vendéglátás és adómentessége



tározza meg, mely szerint a magánsze-
mély falusi vendégfogadásból származó
bevétele adómentes, feltéve, hogy

• az 5. számú melléklet I. részének
rendelkezésében elôírt alapnyilvántartás
és a vendégkönyv adatai szerint az évi
800 ezer forintot nem haladja meg, és

• a falusi lakóház üzletszerû hasznosí-
tása kizárólag a magánszemély által
folytatott falusi vendégfogadás kereté-
ben történik, és

• a magánszemély a tevékenységét
egyébként oly módon folytatja, hogy az
megfelel a magánszálláshelyek idegen-
forgalmi célú hasznosításáról szóló kor-
mányrendelet szállásadói tevékenység
folytatására elôírt rendelkezéseinek, és

• az 5. számú melléklet szerint veze-
tett nyilvántartások szerint az alkalmi
falusi és agroturisztikai szolgáltató tevé-
kenységnek bevétele az évi 400 ezer fo-
rintot nem haladja meg azzal, hogy a
meghatározott értékhatár túllépése ese-
tén a jövedelem megállapításánál az
egész bevételt figyelembe kell venni.

A módosítás lényege, hogy a falusi
vendéglátás bevétele 800 ezer forintig

adómentes, és ezen belül évi 400 ezer fo-
rintig adómentes az alkalmi falusi és ag-
roturisztikai szolgáltatásból származó
bevétel (a falusi vendégfogadással kap-
csolatos fogalmakat – falusi vendégfoga-
dás, falusi lakóház, falusi vendégfogadás
bevétele, alkalmi falusi és agroturisztikai
szolgáltatás – az szja-tv. 3. paragrafus
55-57. és 59. pontja tartalmazza).

A falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenységrôl szóló 136/2007. (VI.13.)
kormányrendelet – a kereskedelmi tör-
vény alapján – a tevékenység hatósági el-
járási és szakmai vonatkozású szabályait
tartalmazza. A 2007. június 27.-tôl hatály-
ba lépett rendelet szerint az alkalmi falusi
és agroturisztikai szolgáltatás (szolgáltató
tevékenység) meghatározása tartalmában
megegyezik az szja-tv. 3. paragrafus 59.
pontjában meghatározott alkalmi falusi és
agroturisztikai tevékenységgel.

A kormányrendelet ezen kívül a kö-
vetkezôket is meghatározza:

• alkalmi falusi és agroturisztikai szol-
gáltató (szolgáltató) az a magánszemély,
aki e tevékenységet a jogszerûen haszná-
latában lévô – falusi rendezvény szerve-
zése kivételével – közterületnek nem mi-
nôsülô ingatlanon (pl. tanyán, falusi por-

tán), a jogszerûen használatban lévô esz-
közökkel személyesen, vagy a vele kö-
zös háztartásban élô, a Ptk. 685. paragra-
fus b. pontja szerinti közeli hozzátartozói
közremûködésével végzi. (Az e célra
szolgáló ingatlan tehát lehet bérlemény
is, az szja-tv. viszont csak a saját tulajdo-
nú ingatlan hasznosítására vonatkozik.)

• a szolgáltató – ideértve a falusi szál-
lásadóként közhitelû hatósági nyilván-
tartásba vett természetes személyt is –
tevékenységét akkor folytathatja, ha ké-
relmére a kistérség székhely- településé-
nek jegyzôje a rendelet melléklete sze-
rinti formában nyilvántartásba vette

• e tevékenység akkor minôsül alka-
lomszerûnek, ha azt idényjelleggel,
vagy nem napi rendszerességgel végzik

• látogató alatt a szolgáltató tevékeny-
séget igénybe vevô turistát, kirándulót
kell érteni a falusi vendégasztal szolgál-
tatásra vonatkozó további rendelkezések
a l a p j á n

• falusi vendégasztalnak a családi
magánétkezésekhez elôállított házi
élelmiszerekhez és gasztronómiai ha-
gyományokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek bemutatása, és az így elôállított
saját készítmények értékesítése minô-
sül, legfeljebb napi tizenöt látogató ré-
s z é r e

• e tevékenység az élelmiszer-higié-
niáról szóló, 2004. április 29.-i 852/
2004/EK-rendelet II. melléklet III. feje-
zet szerinti tevékenységnek minôsül, és
e tevékenység keretében elôállított élel-
miszerekrôl nem kell gyártmánylapot
vezetni.

A 852/2004/EK-rendelet a higiéniai és
az élelmiszer-higiéniai elôírásokat tartal-
mazza, és teljes terjedelmében az FVM in-
ternetes honlapján, valamint a www. e u r-
lex.hu honlapon is megtalálható. 

Az alkalmi falusi és agroturisztikai
szolgáltatás adózási és kereskedelmi vo-
natkozású szabályozásából többféle ér-
telmezés született, de a személyi jövede-
lemadózás falusi vendéglátásra vonatko-
zó szabályai nem hivatkoznak a falusi és
agroturisztikai szolgáltatásról megjelent
kormányrendeletre, valamint az a szja-
tv. fenti rendelkezései 2007. január 1-jé-
tôl hatályosak, így – a 2007. június 27-
tôl hatályos kormányrendelettôl függet-
lenül – az adómentességre vonatkozó
szabályozás is.

Szemelvény a Turizmus Panoráma
különszámából
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„A szolgáltató tevékenységét akkor folytathatja, 
ha kérelmére a kistérség székhely-településének
jegyzôje a rendelet melléklete szerinti formában

nyilvántartásba vette.”



Az Országgyûlés törvényt alkotott (2004. évi CVII. Törvény) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról. Ennek mellék-
letében található meg kistérségek szerint az összes hazai település és az, hogy melyek ezek központjai, ahol a rendelet szerinti szolgálta-
tásra be lehet jelentkezni. Az alábbiakban az olvasható, mely települések melyik kistérségbe tartoznak, és mi az adott kistérség székhelye.
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Magyarország kistérségei megyénként, székhelyeikkel

BUDAPEST

Budapesti kistérség
Székhelye: Budapest 
Tagtelepülés: Budapest

BÁCS-KISKUN MEGYE

Bajai kistérség
Székhelye: Baja
Tagelepülései: Bácsbokod, Bácsborsód, 
Bácsszentgyörgy, Baja, Bátmonostor, Csátalja, 
Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, 
Érsekhalma, Felsôszentiván, Gara, Hercegszántó,
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle,
Vaskút 

Bácsalmási kistérség
Székhelye: Bácsalmás
Tagtelepülései: Bácsalmás, Bácsszôlôs, Csikéria, Katy-
már, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza

Kalocsai kistérség
Székhelye: Kalocsa
Tagtelepülései: Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszent-
benedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktô, Géderlak,
Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas,
Öregcsertô, Solt, Szakmár, Újtelek, Uszód

Kecskeméti kistérség
Székhelye: Kecskemét
Tagtelepülései: Ágasegyháza, Ballószög, Felsôlajos, 
Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét,
Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse,
Lakitelek, Nyárlôrinc, Orgovány, Szentkirály,
Tiszakécske, Tiszaug, Városföld

Kiskôrösi kistérség
Székhelye: Kiskôrös
Tagtelepülései: Akasztó, Bócsa, Császártöltés,
Csengôd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák, Kaskantyú,
Kecel, Kiskôrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi,
Tázlár

Kiskunfélegyházai kistérség
Székhelye: Kiskunfélegyháza
Tagtelepülései: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab,
Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora,
Petôfiszállás, Tiszaalpár

Kiskunhalasi kistérség
Székhelye: Kiskunhalas
Tagtelepülései: Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia,
Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa,
Zsana

Kiskunmajsai kistérség
Székhelye: Kiskunmajsa
Tagtelepülései: Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskun-
majsa, Kömpöc, Móricgát, Szank

Kunszentmiklósi kistérség
Székhelye: Kunszentmiklós
Tagtelepülései: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,
Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szabadszállás,

Szalkszentmárton, Tass, Újsol 

Jánoshalmai kistérség
Székhelye: Jánoshalma
Tagtelepülései: Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, 
Mélykút

BARANYA MEGYE

Komlói kistérség
Székhelye: Komló
Tagtelepülései: Bodolyabér, Egyházaskozár,
Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény,
Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék,
Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász,
Szászvár,Tófû, Vékény

Mohácsi kistérség
Székhelye: Mohács
Tagtelepülései: Babarc, Bár, Belvárdgyula, Bezedek,
Bóly, Borjád, Dunaszekcsô, Erdôsmárok, Feked, 
Geresdlak, Görcsönydoboka, Hásságy, Himesháza, Ho-
morúd, Ivándárda, Kisbudmér, Kisnyárád, Kölked,
Lánycsók, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, Máriakéménd,
Mohács, Monyoród, Nagybudmér, Nagynyárád, Olasz,
Palotabozsok, Pócsa, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk,
Szebény, Szederkény, Székelyszabar, Szûr, Töttös,
Udvar, Véménd, Versend

Sásdi kistérség
Székhelye: Sásd
Tagtelepülései: Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenô,
Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsôegerszeg, Gerényes,
Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Me-
kényes, Mezôd, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló,
Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga,
Vásárosdombó, Vázsnok

Sellyei kistérség
Székhelye: Sellye
Tagtelepülései: Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bo-
gádmindszent, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Dráva-
iványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsôszentmárton,
Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kis-
asszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecs-
ke, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág,
Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike,
Vajszló, Vejti, Zaláta

Siklósi kistérség
Székhelye: Siklós
Tagtelepülései: Alsószentmárton, Babarcszôlôs, Bere-
mend, Bisse, Csarnóta, Cún, Diósviszló, Drávacsehi,
Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasza-
bolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa,
Harkány, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes,
Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó,
Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyar-
bóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu,
Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós,
Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa,
Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány

Szigetvári kistérség
Székhelye: Szigetvár
Tagtelepülései: Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Ba-
sal, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bürüs, Csebény,
Csertô, Dencsháza, Endrôc, Gyöngyösmellék, Hobol,
Horváthertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kisdobsza,

Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó,
Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, 
Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Pettend, Rózsafa,
Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, 
Somogyviszló, Szentdénes, Szentegát, Szentlászló,
Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy,
Várad, Vásárosbéc, Zádor

Pécsi kistérség
Székhelye: Pécs
Tagtelepülései: Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya,
Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend,
Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszé-
nája, Kozármisleny, Kökény, Kôvágószôlôs, 
Kôvágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár,
Ócsárd, Orfû, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pogány,
Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szôke,
Szôkéd, Tengeri, Téseny

Pécsváradi kistérség
Székhelye: Pécsvárad
Tagtelepülései: Apátvarasd, Berkesd, Erdôsmecske, Er-
zsébet, Fazekasboda, Hidas, Kátoly, Kékesd, Lovászhe-
tény, Martonfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu,
Pécsvárad, Pereked, Szellô, Szilágy, Zengôvárkony

Szentlôrinci kistérség
Székhelye: Szentlôrinc
Tagtelepülései: Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonka-
mindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Het-
vehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota,
Sumony, Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlôrinc,
Velény, Zók

BÉKÉS MEGYE

Békéscsabai kistérség
Székhelye: Békéscsaba
Tagtelepülései: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós

Mezôkovácsházai kistérség
Székhelye: Mezôkovácsháza
Tagtelepülései: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház,
Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kun-
ágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Med-
gyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezôhegyes, Mezôko-
vácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka,
Végegyháza

Orosházai kistérség
Székhelye: Orosháza
Tagtelepülései: Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás,
Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza,
Pusztaföldvár, Tótkomlós

Sarkadi kistérség
Székhelye: Sarkad
Tagtelepülései: Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány,
Kötegyán, Méhkerék, Mezôgyán, Okány, Sarkad,
Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány

Szarvasi kistérség
Székhelye: Szarvas
Tagtelepülései: Békésszentandrás, Csabacsûd, 
Gyomaendrôd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas



Szeghalomi kistérség
Székhelye: Szeghalom
Tagtelepülései: Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, 
Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu,
Szeghalom, Vésztô

Békési kistérség
Székhelye: Békés
Tagtelepülései: Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz,
Kamut, Köröstarcsa, Mezôberény, Murony, Tarhos

Gyulai kistérség
Székhelye: Gyula
Tagtelepülései: Elek, Gyula, Kétegyháza, Lôkösháza

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Miskolci kistérség
Székhelye: Miskolc
Tagtelepülései: Alacska, Alsózsolca, Arnót, Berzék,
Bôcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emôd, Felsôzsol-
ca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kis-
gyôr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Miskolc, Muhi,
Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Ré-
páshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, Sajókápol-
na, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala,
Sajópetri, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajóvámos, 
Szirmabesenyô, Varbó

Edelényi kistérség
Kistérség név: Edelény
Tagtelepülései: Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza,
Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsoszi-
rák, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Han-
gács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Jósvafô, Komjáti,
Ládbesenyô, Lak, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa,
Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrô,
Szendrôlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szôlôsardó, Szu-
hogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna,
Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, 
Varbóc, Viszló, Ziliz

Encsi kistérség
Székhelye: Encs
Tagtelepülései: Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Bakta-
kék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj,
Fancsal, Felsôgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garad-
na, Gibárt, Hernádbûd, Hernádpetri, Hernádszentandrás,
Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda,
Litka, Méra, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse, 
Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere

Kazincbarcikai kistérség
Székhelye: Kazincbarcika
Tagtelepülései: Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Be-
rente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsôkelecsény, Felsô-
nyárád, Felsôtelekes, Imola, Izsófalva, Jákfalva, Kánó,
Kazincbarcika, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybar-
ca, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajó-
galgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafô, Szuhakálló, 
Tardona, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy

Mezôkövesdi kistérség
Székhelye: Mezôkövesd
Tagtelepülései: Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka,
Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csin-
cse, Egerlövô, Kács, Mezôkeresztes, Mezôkövesd, 
Mezônagymihály, Mezônyárád, Négyes, Sály,
Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Vatta

Ózdi kistérség
Székhelye: Ózd
Tagtelepülései: Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodná-
dasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, 

Gömörszôlôs, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér,
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki,
Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

Sárospataki kistérség
Székhelye: Sárospatak
Tagtelepülései: Bodrogolaszi, Erdôhorváti, Györgytarló,
Háromhuta, Hercegkút, Kenézlô, Komlóska, 
Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak,
Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod

Sátoraljaújhelyi kistérség
Székhelye: Sátoraljaújhely
Tagtelepülései: Alsóregmec, Bózsva, Felsôregmec,
Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás,
Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu,
Sátoraljaújhely, Vágáshuta, Vilyvitány

Szerencsi kistérség
Székhelye: Szerencs
Tagtelepülései: Alsódobsza, Bekecs, Golop, 
Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezôzombor, Monok,
Prügy, Rátka, Sóstófalva, Szerencs, Taktaharkány,
Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos

Szikszói kistérség
Székhelye: Szikszó
Tagtelepülései: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász,
Aszaló, Felsôdobsza, Felsôvadász, Gadna, Gagybátor,
Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázs-
márk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta,
Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó

Tiszaújvárosi kistérség
Székhelye: Tiszaújváros
Tagtelepülései: Girincs, Hejôbába, Hejôkeresztúr, Hejô-
kürt, Hejôpapi, Hejôszalonta, Kesznyéten, Kiscsécs,
Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged,
Szakáld, Tiszapalkonya, Tiszaújváros

Abaúj-Hegyközi kistérség
Székhelye: Gönc
Tagtelepülései: Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Baskó,
Boldogkôújfalu, Boldogkôváralja, Fony, Gönc, Gönc-
ruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti,
Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima,
Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta

Bodrogközi kistérség
Székhelye: Cigánd
Tagtelepülései: Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dá-
móc, Felsôberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacsé-
ke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Ti-
szacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

Mezôcsáti kistérség
Székhelye: Mezôcsát
Tagtelepülései: Ároktô, Gelej, Igrici, Mezôcsát, 
Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján,
Tiszavalk

Tokaji kistérség
Székhelye: Tokaj
Tagtelepülései: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, 
Csobaj, Erdôbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal,
Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj

CSONGRÁD MEGYE

Csongrádi kistérség
Székhelye: Csongrád
Tagtelepülései: Csanytelek, Csongrád, Felgyô, 
Tömörkény

Hódmezôvásárhelyi kistérség
Székhelye: Hódmezôvásárhely
Tagtelepülései: Hódmezôvásárhely, Mártély, Mindszent,
Székkutas

Kisteleki kistérség
Székhelye: Kistelek
Tagtelepülései: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek,
Ópusztaszer, Pusztaszer

Makói kistérség
Székhelye: Makó
Tagtelepülései: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti,
Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kis-
zombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Makó,
Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros

Mórahalomi kistérség
Székhelye: Mórahalom
Tagtelepülései: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Móra-
halom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákány-
szék

Szegedi kistérség
Székhelye: Szeged
Tagtelepülései: Algyô, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübek-
háza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszaszi-
get, Újszentiván, Zsombó

Szentesi kistérség
Székhelye: Szentes
Tagtelepülései: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fá-
biánsebestyén, Nagymágocs, Nagytôke, Szegvár, Szentes

Fejér kistérség
Kistérség név: Bicskei
Székhelye: Bicske
Tagtelepülései: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi,
Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Kajászó, Mány, Óbarok,
Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár

Dunaújvárosi kistérség
Székhelye: Dunaújváros
Tagtelepülései: Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros,
Elôszállás, Kisapostag, Mezôfalva, Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Rácalmás

Enyingi kistérség
Székhelye: Enying
Tagtelepülései: Dég, Enying, Kisláng, Lajoskomárom,
Lepsény, Mátyásdomb, Mezôkomárom, Mezôszent-
györgy, Szabadhídvég

Gárdonyi kistérség
Székhelye: Gárdony
Tagtelepülései: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd,
Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu

Móri kistérség
Székhelye: Mór
Tagtelepülései: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csák-
berény, Csókakô, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbá-
nya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd

Sárbogárdi kistérség
Székhelye: Sárbogárd
Tagtelepülései: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar,
Mezôszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Vajta

Székesfehérvári kistérség
Székhelye: Székesfehérvár
Tagtelepülései: Bakonykúti, Csór, Füle, Iszkaszent-
györgy, Jenô, Kôszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasd-
ladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszent-
mihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Úrhida, Zámoly
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Abai kistérség
Székhelye: Aba
Tagtelepülései: Aba, Csôsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárosd,
Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Tác

Adonyi kistérség
Székhelye: Adony
Tagtelepülései: Adony, Beloiannisz, Besnyô, Iváncsa,
Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza

Ercsi kistérség
Székhelye: Ercsi
Tagtelepülései: Baracska, Ercsi, Gyúró, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Tordas

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csornai kistérség
Székhelye: Csorna
Tagtelepülései: Acsalag, Bágyogszovát, Barbacs, Bezi,
Bogyoszló, Bôsárkány, Cakóháza, Csorna, Dör, Egyed,
Farád, Fehértó, Gyôrsövényház, Jobaháza, Kóny, Magló-
ca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Páli, Pásztori, Po-
tyond, Rábacsanak, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszent-
andrás, Rábatamási, Rábcakapi, Sopronnémeti, Szany,
Szil, Szilsárkány, Tárnokréti, Vág, Zsebeháza

Gyôri kistérség
Székhelye: Gyôr
Tagtelepülései: Abda, Bôny, Börcs, Dunaszeg, Duna-
szentpál, Enese, Gönyû, Gyôr, Gyôrladamér,
Gyôrújbarát, Gyôrújfalu, Gyôrzámoly, Ikrény, Kisbajcs,
Koroncó, Kunsziget, Mezôörs, Nagybajcs,
Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona,
Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének

Kapuvár-Beledi kistérség
Székhelye: Kapuvár
Tagtelepülései: Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli,
Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény,
Vitnyéd

Mosonmagyaróvári kistérség
Székhelye: Mosonmagyaróvár
Tagtelepülései: Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Duna-
kiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdô, Halászi, Hé-
dervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle,
Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér,
Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok,
Püski, Rajka, Újrónafô, Várbalog

Sopron-Fertôdi kistérség
Székhelye: Sopron
Tagtelepülései: Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjános-
fa, Csapod, Csér, Ebergôc, Egyházasfalu, Fertôboz, Fer-
tôd, Fertôendréd, Fertôhomok, Fertôrákos, Fertôszent-
miklós, Fertôszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykô,
Hidegség, Iván, Kópháza, Lövô, Nagycenk, Nagylózs,
Nemeskér, Pereszteg, Petôháza, Pinnye, Pusztacsalád,
Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron,
Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und,
Völcsej, Zsira

Téti kistérség
Székhelye: Tét
Tagtelepülései: Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Felpéc, Gyar-
mat, Gyömöre, Gyôrszemere, Kajárpéc, Kisbabot, Mérg e s ,
Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszent-
miklós, Sobor, Sokorópátka, Szerecseny, Tényô, T é t

Pannonhalmai kistérség
Székhelye: Pannonhalma
Tagtelepülései: Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszent-
lászló, Écs, Fenyôfô, Gyôrasszonyfa, Gyôrság, Lázi,

Nyalka, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Si-
k á t o r, Táp, Tapszentmiklós, Tarjánpuszta, Ve s z p r é m v a r s á n y

Hajdú-Bihar kistérség
Kistérség név: Balmazújvárosi
Székhelye: Balmazújváros
Tagtelepülései: Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tisza-
csege

Berettyóújfalui kistérség
Székhelye: Berettyóújfalu
Tagtelepülései: Ártánd, Bakonszeg, Bedô, Berekböször-
mény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmô,
Darvas, Esztár, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja,
Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog,
Mezôpeterd, Mezôsas, Nagykereki, Pocsaj, Szent-
péterszeg, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsák

Debreceni kistérség
Székhelye: Debrecen
Tagtelepülései: Debrecen, Mikepércs

Hajdúböszörményi kistérség
Székhelye: Hajdúböszörmény
Tagtelepülései: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdú-
nánás

Hajdúszoboszlói kistérség
Székhelye: Hajdúszoboszló
Tagtelepülései: Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát,
Nagyhegyes

Polgári kistérség
Székhelye: Polgár
Tagtelepülései: Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyula-
háza, Újszentmargita, Újtikos

Püspökladányi kistérség
Székhelye: Püspökladány
Tagtelepülései: Báránd, Bihardancsháza, Biharnagyba-
jom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé,
Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen

Derecske-Létavértesi kistérség
Székhelye: Létavértes
Tagtelepülései: Álmosd, Bagamér, Derecske,
Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes,
Monostorpályi, Sáránd

Hajdúhadházi kistérség
Székhelye: Hajdúhadház
Tagtelepülései: Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdú-
sámson, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmárton-
falva, Téglás, Újléta, Vámospércs

HEVES MEGYE

Egri kistérség
Székhelye: Eger
Tagtelepülései: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta,
Egerszalók, Egerszólát, Feldebrô, Felsôtárkány, Kere-
csend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros,
Szarvaskô, Tarnaszentmária, Verpelét

Hevesi kistérség
Székhelye: Heves
Tagtelepülései: Átány, Boconád, Erdôtelek, Erk, Heves,
Hevesvezekény, Kisköre, Kömlô, Pély, Tarnabod, Tarna-
méra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk,
Tiszanána, Zaránk

Füzesabonyi kistérség
Székhelye: Füzesabony
Tagtelepülései: Aldebrô, Besenyôtelek, Dormánd, Eger-
farmos, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezôsze-

mere, Mezôtárkány, Nagyút, Poroszló, Sarud, Szihalom,
Tófalu, Újlôrincfalva

Gyöngyösi kistérség
Székhelye: Gyöngyös
Tagtelepülései: Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló,
Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyön-
gyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halma-
jugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszent-
imre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szûcsi,
Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek

Hatvani kistérség
Székhelye: Hatvan
Tagtelepülései: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, He-
réd, Hort, Kerekharaszt, Lôrinci, Nagykökényes, Petôfi-
bánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

Pétervásárai kistérség
Székhelye: Pétervására
Tagtelepülései: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet,
Erdôkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mát-
raballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására,
Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz,
Terpes, Váraszó

Bélapátfalvai kistérség
Székhelye: Bélapátfalva
Tagtelepülései: Balaton, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva,
Bükkszentmárton, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos,
Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Szúcs

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jászberényi kistérség
Székhelye: Jászberény
Tagtelepülései: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsó-
szentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jász-
boldogháza, Jászdózsa, Jászfelsôszentgyörgy, Jászfény-
szaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány,
Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor

Karcagi kistérség
Székhelye: Karcag
Tagtelepülései: Berekfürdô, Karcag, Kenderes,
Kisújszállás, Kunmadaras

Kunszentmártoni kistérség
Székhelye: Kunszentmárton
Tagtelepülései: Cibakháza, Csépa, Cserkeszôlô, Kun-
szentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár,
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas

Szolnoki kistérség
Székhelye: Szolnok
Tagtelepülései: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva,
Kôtelek, Martfû, Nagykörû, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenô, Tiszasüly, Ti-
szavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas

Tiszafüredi kistérség
Székhelye: Tiszafüred
Tagtelepülései: Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Ti s z a-
bura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Ti s z a i g a r, Ti s z a-
örs, Ti s z a r o ff, Tiszaszentimre, Tiszaszôlôs, To m a j m o n o s t o r a

Törökszentmiklósi kistérség
Székhelye: Törökszentmiklós
Tagtelepülései: Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örmé-
nyes, Tiszabô, Tiszapüspöki, Tiszatenyô, T ö r ö k s z e n t m i k l ó s

Mezôtúri kistérség
Székhelye: Mezôtúr
Tagtelepülései: Kétpó, Mesterszállás, Mezôhék, Mezôtúr,
Túrkeve
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Dorogi kistérség
Székhelye: Dorog
Tagtelepülései: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog,
Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Pilis-
csév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny

Esztergomi kistérség
Székhelye: Esztergom
Tagtelepülései: Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mo-
gyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttô, Tát

Kisbéri kistérség
Székhelye: Kisbér
Tagtelepülései: Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk,
Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde,
Súr, Tárkány, Vérteskethely

Komáromi kistérség
Székhelye: Komárom
Tagtelepülései: Ács, Almásfüzitô, Bábolna, Bana, Csém,
Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd

Oroszlányi kistérség
Székhelye: Oroszlány
Tagtelepülései: Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlôd, Orosz-
lány, Szákszend

Tatai kistérség
Székhelye: Tata
Tagtelepülései: Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs,
Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna

Tatabányai kistérség
Székhelye: Tatabánya
Tagtelepülései: Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szo-
mor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértes-
szôlôs 

NÓGRÁD MEGYE

Balassagyarmati kistérség
Székhelye: Balassagyarmat
Tagtelepülései: Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserhát-
haláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dej-
tár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta,
Herencsény, Hont, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece,
Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal,
Orhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szcsénke, Szügy,
Terény

Bátonyterenyei kistérség
Székhelye: Bátonyterenye
Tagtelepülései: Bátonyterenye, Dorogháza, Kisbárkány,
Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mát-
raterenye, Mátraverebély, Nagybárkány, Nagykeresztúr,
Nemti, Sámsonháza, Szuha

Pásztói kistérség
Székhelye: Pásztó
Tagtelepülései: Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse,
Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdôkürt,
Erdôtarcsa, Felsôtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló,
Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszôlôs, Palotás, Pásztó,
Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Ta r, Va n y a r c

Rétsági kistérség
Székhelye: Rétság
Tagtelepülései: Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosbe-
rény, Diósjenô, Felsôpetény, Horpács, Keszeg, Kétbo-
dony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád,
Nógrádsáp, Nôtincs, Osagárd, Pusztaberki, Rétság, Rom-
hány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács

Salgótarjáni kistérség
Székhelye: Salgótarján
Tagtelepülései: Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes,
Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi,
Karancslapujtô, Karancsság, Kazár, Kishartyán, Litke,
Mátraszele, Mihálygerge, Rákóczibánya, Ságújfalu,
Salgótarján, Somoskôújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs,
Szilaspogony, Vizslás, Zabar 

Szécsényi kistérség
Székhelye: Szécsény
Ta g t e l e p ü l é s e i : Endrefalva, Hollókô, Ludányhalászi, Ma-
g y a rgéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrád-
szakál, Piliny, Rimóc, Szécsény, Szécsényfelfalu, Va r s á n y

PEST MEGYE

Aszódi kistérség
Székhelye: Aszód
Tagtelepülései: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg

Ceglédi kistérség
Székhelye: Cegléd
Tagtelepülései: Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel,
Csemô, Dánszentmiklós, Jászkarajenô, Kocsér, Kôröste-
tétlen, Mikebuda, Nagykôrös, Nyársapát, Tápiószôlôs,
Törtel, Újszilvás

Dabasi kistérség
Székhelye: Dabas
Tagtelepülései: Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény,
Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Új-
lengyel

Gödöllôi kistérség
Székhelye: Gödöllô
Tagtelepülései: Csömör, Dány, Gödöllô, Isaszeg,
Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Szada,
Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok

Monori kistérség
Székhelye: Monor
Tagtelepülései: Bénye, Csévharaszt, Ecser, Gomba,
Gyömrô, Káva, Maglód, Monor, Monorierdô, Nyáregy-
háza, Péteri, Pilis, Üllô, Vasad, Vecsés

Nagykátai kistérség
Székhelye: Nagykáta
Tagtelepülései: Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd,
Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske,
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsô, Tápiószele, Tápió-
szentmárton, Tóalmás, Úri

Ráckevei kistérség
Székhelye: Ráckeve
Tagtelepülései: Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Du-
naharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza,
Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Sziget-
csép, Szigethalom, Szigetszentmárton,
Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl

Szobi kistérség
Székhelye: Szob
Tagtelepülései: Bernecebaráti, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Perôcsény, Szob, Tésa, Vámosmikola,
Zebegény

Váci kistérség
Székhelye: Vác
Tagtelepülései: Acsa, Csörög, Csôvár, Galgagyörk, Kis-
maros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspök-
hatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Szôd, Szôdliget,
Vác, Vácduka, Váchartyán, Verôce

Budaörsi kistérség
Székhelye: Budaörs
Tagtelepülései: Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi, Buda-
örs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki,
Törökbálint

Érdi kistérség
Székhelye: Érd
Tagtelepülései: Diósd, Érd, Százhalombatta, Tárnok
Dunakeszi kistérség
Dunakeszi
Tagtelepülései: Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród

Gyáli kistérség
Székhelye: Gyál
Tagtelepülései: Alsónémedi, Bugyi, Felsôpakony, Gyál,
Ócsa

Pilisvörösvári kistérség
Székhelye: Pilisvörösvár
Tagtelepülései: Nagykovácsi, Perbál, Pilisborosjenô, Pilis-
csaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörös-
v á r, Remeteszôlôs, Solymár, Tinnye, Tök, Üröm, Zsámbék

Szentendrei kistérség
Székhelye: Szentendre
Tagtelepülései: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány,
Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahi-
tótfalu, Visegrád

Veresegyházi kistérség
Székhelye: Veresegyház
Tagtelepülései: Csomád, Erdôkertes, Galgamácsa, Ôr-
bottyán, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház

SOMOGY MEGYE

Barcsi kistérség
Székhelye: Barcs
Tagtelepülései: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csoko-
nyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresz-
nye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kasté-
lyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida,
Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szent-
borbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár

Csurgói kistérség
Székhelye: Csurgó
Tagtelepülései: Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton,
Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Ortilos, Pogány-
szentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál,
Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely,
Szenta, Zákány, Zákányfalu

Fonyódi kistérség
Székhelye: Fonyód
Tagtelepülései: Balatonboglár, Balatonfenyves, Balaton-
lelle, Fonyód, Gamás, Karád, Látrány, Ordacsehi, So-
mogybabod, Somogytúr, Visz

Kadarkúti kistérség
Székhelye: Kadarkút
Tagtelepülései: Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely,
Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfô, Kaposmérô, Kaposúj-
lak, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Kôkút,
Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi,
Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud

Kaposvári kistérség
Székhelye: Kaposvár
Tagtelepülései: Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bôszénfa, Büs-
sü, Cserénfa, Csorna, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsômo-
csolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes,
Igal, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
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Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád,
Magyaregres, Mernye, Mezôcsokonya, Mosdós, Nagy-
berki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, Ráksi, Sántos,
Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, So-
mogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentba-
lázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány,
Zselickislak, Zselicszentpál

Lengyeltóti kistérség
Székhelye: Lengyeltóti
Tagtelepülései: Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Len-
gyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár,
Szôlôsgyörök

Marcali kistérség
Székhelye: Marcali
Tagtelepülései: Balatonberény, Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdô, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak,
Böhönye, Csákány, Csömend, Fônyed, Gadány, Hollád,
Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali,
Mesztegnyô, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud,
Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz,
Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, So-
mogyzsitfa, Szegerdô, Szenyér, Szôkedencs, Tapsony,
Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs 

Nagyatádi kistérség
Székhelye: Nagyatád
Tagtelepülései: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg,
Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád,
Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyô, Rinyaszentki-
rály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

Siófoki kistérség
Székhelye: Siófok
Tagtelepülései: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi,
N a g y b e r é n y, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi

Tabi kistérség
Székhelye: Tab
Tagtelepülései: Andocs, Bábonymegyer, Bedegkér,
Bonnya, Fiad, Kánya, Kapoly, Kára, Kisbárapáti, Lulla,
Miklósi, Nágocs, Sérsekszôlôs, Somogyacsa, Somogydö-
röcske, Somogyegres, Somogymeggyes, Szorosad, Tab,
Tengôd, Torvaj, Törökkoppány, Zala, Zics

Balatonföldvári kistérség
Székhelye: Balatonföldvár
Tagtelepülései: B a l a t o n f ö l d v á r, Balatonôszöd, Balatonszár-
szó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kôröshegy, Kötcse,
N a g y c s e p e l y, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Te l e k i

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Baktalórántházai kistérség
Székhelye: Baktalórántháza
Tagtelepülései: Apagy, Baktalórántháza, Berkesz, Bese-
nyôd, Laskod, Levelek, Magy, Nyíribrony, Nyírjákó,
Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Nyírtét, Ófe-
hértó, Petneháza, Pusztadobos, Ramocsaháza, Rohod

Csengeri kistérség
Székhelye: Csenger
Tagtelepülései: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu,
Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos,
Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura

Fehérgyarmati kistérség
Székhelye: Fehérgyarmat
Tagtelepülései: Botpalád, Cégénydányád, Csaholc,
Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály,
Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén,
K i s a r, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Köl-
cse, Kömörô, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Náb-
rád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova,

Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamos-
sályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Ti s z a c s é c s e ,
Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, T ú r i s t v á n d i ,
Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

Kisvárdai kistérség
Székhelye: Kisvárda
Tagtelepülései: Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslit-
ke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövôpetri,
Mezôladány, Nyírlövô, Pap, Pátroha, Rétközberencs,
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár,
Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz

Mátészalkai kistérség
Székhelye: Mátészalka
Tagtelepülései: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén,
Gyôrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord,
Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy,
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritó-
fülpös, Or, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Ti-
borszállás, Vaja, Vállaj

Nagykállói kistérség
Székhelye: Nagykálló
Tagtelepülései: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszte-
réd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly, Újfehértó

Nyírbátori kistérség
Székhelye: Nyírbátor
Tagtelepülései: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs,
Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári,
Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmi-
hálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek,
Piricse, Pócspetri, Terem

Nyíregyházai kistérség
Székhelye: Nyíregyháza
Tagtelepülései: Kálmánháza,Kótaj, Nagycserkesz, Nap-
kor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura,
Sényô

Tiszavasvári kistérség
Székhelye: Tiszavasvári
Tagtelepülései: Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár,
Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök,
Tiszanagyfalu, Tiszavasvári

Vásárosnaményi kistérség
Székhelye: Vásárosnamény
Tagtelepülései: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Be-
regsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre,
Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi,
Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tákos, Tarpa, Tiszaadony,
Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámos-
atya, Vásárosnamény

Ibrány-Nagyhalászi kistérség
Székhelye: Ibrány
Tagtelepülései: Balsa, Beszterec, Buj, Demecser, Gáva-
vencsellô, Gégény, Ibrány, Kék, Kemecse, Nagyhalász,
Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszarád,
Tiszatelek, Vasmegyer

Záhonyi kistérség
Székhelye: Záhony
Tagtelepülései: Benk, Eperjeske, Gyôröcske, Komoró,
Mándok, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton,
Tuzsér, Záhony, Zsurk

TOLNA MEGYE

Bonyhádi kistérség
Székhelye: Bonyhád
Tagtelepülései: Aparhant,Cikó, Grábóc, Györe, Izmény,
Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mór-

ágy, Môcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel,
Váralja, Závod

Dombóvári kistérség
Székhelye: Dombóvár
Tagtelepülései: Attala, Csibrák, Csikóstôttôs, Dalmand,
Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcsô, Kocsola, Kurd, Lápafô, Nak, Szakcs,
Várong

Paksi kistérség
Székhelye: Paks
Tagtelepülései: Bikács, Bölcske, Dunaföldvár,
Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa,
Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, 
Sárszentlôrinc

Szekszárdi kistérség
Székhelye: Szekszárd
Tagtelepülései: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék,
Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsônána, Harc,
Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Ocsény,
Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd,
Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba

Tamási kistérség
Székhelye: Tamási
Tagtelepülései: Belecska, Diósberény, Dúzs, Értény,
Felsônyék, Fürged, Gyönk, Hôgyész, Iregszemcse,
Kalaznó, Keszôhidegkút, Kisszékely, Koppányszántó,
Magyarkeszi, Miszla, Mucsi, Nagykónyi, Nagyszékely,
Nagyszokoly, Ozora, Pári, Pincehely, Regöly,
Simontornya, Szakadát, Szakály, Szárazd, Tamási,
Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád

VAS MEGYE

Celldömölki kistérség
Székhelye: Celldömölk
Tagtelepülései: Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, 
Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd,
Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, 
Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton,
Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri,
Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs,
Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck 

Csepregi kistérség
Székhelye: Csepreg
Tagtelepülései: Bô, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg,
Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd,
Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság,
Tompaládony, Tormásliget, Tömör

Körmendi kistérség
Székhelye: Körmend
Tagtelepülései: Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbör-
hegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó,
Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Kata-
fa, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarsze-
csôd, Molnaszecsôd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó,
Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szar-
vaskend, Vasalja

Kôszegi kistérség
Székhelye: Kôszeg
Tagtelepülései: Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvát-
zsidány, Kiszsidány, Kôszeg, Kôszegdoroszló, Kôszeg-
paty, Kôszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod,
Peresznye, Pusztacsó, Velem

Ôriszentpéteri kistérség
Székhelye: Ôriszentpéter
Tagtelepülései: Bajánsenye, Felsôjánosfa, Felsômarác,
Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc,
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Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, 
Magyarszombatfa, Nagyrákos, Ôrimagyarósd, 
Ôriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafô, Szatta, Szôce,
Velemér, Viszák

Sárvári kistérség
Székhelye: Sárvár
Tagtelepülései: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csánig,
Csénye, Gérce, Hegyfalu, Hosszúpereszteg, Ikervár,
Jákfa, Káld, Kenéz, Meggyeskovácsi, Megyehíd, Nick,
Nyôgér, Ölbô, Pecöl, Porpác, Pósfa, Rábapaty,
Répcelak, Sárvár, Sitke, Sótony, Szeleste, Uraiújfalu,
Vámoscsalád, Vásárosmiske, Vasegerszeg,
Vashosszúfalu, Zsédeny

Szentgotthárdi kistérség
Székhelye: Szentgotthárd
Tagtelepülései: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek,
Felsôszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, 
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök,
Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vasszentmihály

Szombathelyi kistérség
Székhelye:Szombathely
Tagtelepülései: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu,
Csempeszkopács, Dozmat, Felsôcsatár, Gencsapáti, Gya-
nógeregye, Horvátlövô, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai,
Narda, Nemesbôd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rá-
batöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa,
Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony,
Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny,
Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye

Vasvári kistérség
Székhelye: Vasvár
Tagtelepülései: Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi,
Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát,
Gyôrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, 
Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petômihályfa,
Püspökmolnári, Rábahídvég, Sárfimizdó, Szemenye,
Telekes, Vasvár 

VESZPRÉM MEGYE

Ajkai kistérség
Székhelye: Ajka
Tagtelepülései: Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, 
Bakonypölöske, Borszörcsök, Csehbánya, Csögle,
Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Halimba, Iszkáz,
Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsôsz,
Kislôd, Kispirit, Kisszôlôs, Kolontár, Magyarpolány,
Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Nyirád, Oroszi, 
Öcs, Pusztamiske, Somlójenô, Somlószôlôs,
Somlóvásárhely, Somlóvecse, Szôc, Tüskevár, Úrkút,
Városlôd, Vid

Balatonalmádi kistérség
Székhelye: Balatonalmádi
Tagtelepülései: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfôkajár,
Balatonfûzfô, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág,
Felsôörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja

Balatonfüredi kistérség
Székhelye: Balatonfüred
Tagtelepülései: Aszófô, Balatonakali, Balatoncsicsó,
Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszôlôs, Balaton-
udvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár,
Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka

Pápai kistérség
Székhelye: Pápa
Tagtelepülései: Adásztevel, Bakonyjákó,
Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván,

Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka,
Döbrönte, Egyházaskeszô, Farkasgyepû, Ganna, Gecse,
Gic, Homokbödöge, Kemeneshôgyész, 
Kemenesszentpéter, Kup, Külsôvat, Lovászpatona,
Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltô,
Mezôlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém,
Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók,
Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske,
Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod,
Vanyola, Várkeszô, Vaszar, Vinár

Sümegi kistérség
Székhelye: Sümeg
Tagtelepülései: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek,
Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefô, Hosztót,
Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg,
Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa,
Zalaerdôd, Zalagyömörô, Zalameggyes, 
Zalaszegvár

Tapolcai kistérség
Székhelye: Tapolca
Tagtelepülései: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, 
Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye,
Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas,
Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kôvágóörs,
Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács,
Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska,
Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa,
Vigántpetend, Zalahaláp

Várpalotai kistérség
Székhelye: Várpalota
Tagtelepülései: Berhida, Jásd, Osi, Öskü, Pétfürdô, Tés,
Várpalota

Veszprémi kistérség
Székhelye: Veszprém
Tagtelepülései: Bánd, Barnag, Hajmáskér, Hárskút,
Herend, Hidegkút, Királyszentistván, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Sóly,
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya, Vöröstó

Zirci kistérség
Székhelye: Zirc
Tagtelepülései: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar,
Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyôr,
Porva, Szápár, Zirc

ZALA MEGYE

Hévízi kistérség
Székhelye: Hévíz
Tagtelepülései: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsôpáhok,
Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút

Keszthelyi kistérség
Székhelye: Keszthely 
Tagtelepülései: Balatongyörök, Bókaháza, 
Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs,
Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy,
Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti,
Zalaszántó, Zalavár

Lenti kistérség
Székhelye: Lenti
Tagtelepülései: Alsószenterzsébet, Baglad, Barlahida,
Belsôsárd, Bödeháza, Csertalakos, Csesztreg, Csömödér,
Dobri, Felsôszenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola,
Gutorfölde, Hernyék, Iklódbördôce, Kálócfa, Kányavár,
Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kerkateskánd,
Kissziget, Kozmadombja, Külsôsárd, Lendvadedes,

Lendvajakabfa, Lenti, Lovászi, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka, 
Pórszombat, Pördefölde, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics,
Resznek, Szécsisziget, Szentgyörgyvölgy,
Szentpéterfölde, Szijártóháza, Szilvágy, Tormafölde, 
Tornyiszentmiklós, Zalabaksa, Zalaszombatfa, Zebecke

Letenyei kistérség
Székhelye: Letenye
Tagtelepülései: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye,
Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, 
Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya,
Letenye, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murarátka,
Muraszemenye, Oltárc, Petrivente, Pusztamagyaród,
Semjénháza, Szentliszló, Szentmargitfalva,
Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde,
Zajk

Nagykanizsai kistérség
Székhelye: Nagykanizsa
Tagtelepülései: Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, 
Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Gelsesziget, Hahót,
Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró,
Pölöskefô, Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar,
Zalaszentbalázs

Pacsai kistérség
Székhelye: Pacsa
Tagtelepülései: Alsórajk, Bezeréd, Búcsúszentlászló,
Dióskál, Egeraracsa, Felsôrajk, Misefa, Nagykapornak,
Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, 
Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pölöske, Pötréte, 
Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton,
Zalaszentmihály

Zalaegerszegi kistérség
Székhelye: Zalaegerszeg
Tagtelepülései: Alibánfa, Alsónemesapáti, 
Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Csatár, Csonkahegyhát,
Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg,
Gôsfa, Gyûrûs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia,
Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas,
Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg,
Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti,
Nemeshetés, Németfalu, Ormándlak, Ozmánbük,
Pálfiszeg, Pethôhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk,
Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida,
Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd, Tófej, 
Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa,
Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd,
Zalalövô, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván,
Zalaszentlôrinc, Zalatárnok

Zalakarosi kistérség
Székhelye: Zalakaros
Tagtelepülései: Balatonmagyaród, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld,
Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár,
Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab,
Zalaújlak 

Zalaszentgróti kistérség
Székhelye: Zalaszentgrót
Tagtelepülései: Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk,
Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbô, Kisvásárhely,
Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbô, Óhíd, Pakod, Sénye, 
Sümegcsehi, Szalapa, Tilaj, Türje, Vindornyaszôlôs,
Zalabér, Zalacsány, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló,
Zalavég
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2007. ÉVI SZAKMAKÓD 2008. ÉVI SZAKMAKÓD

Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

aa; 925202 Múzeumi tevékenység, 910302 Helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, 
kulturális örökség védelme építészeti és kulturális értékek, 

örökségek bemutatása

ab; 923407 Vegyes szórakoztatás 932905 Falusi élethez, környezethez 
és munkakulturához kapcsolódó  
hagyományok, tevékenységek bemutatása

ac; 553007 Egyéb üzlethez nem kötött 562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás
vendéglátás

ad; 923407 Vegyes szórakoztatás 932906 Helyi gazdálkodási módok, 
termelési szokások bemutatása

ae; 174002 Nép- és iparmûvészeti 139202 Nép- és iparmûvészeti 
lakberendezési textiltermék gyártása lakberendezési textiltermék gyártása

ae; 175102 Népmûvészeti szônyeg-készítés 139302 Népmûvészeti szônyeg-készítés

ae; 182204 Nép- és iparmûvészeti felsôruházat 141304 Nép- és iparmûvészeti felsôruházat
gyártása gyártása

ae; 182408 Egyéb nép- és iparmûvészeti ruházat 141908 Egyéb nép- és iparmûvészeti ruházat 
gyártása gyártása

ae; 183003 Nép- és iparmûvészeti szôrmecikk 142002 Nép- és iparmûvészeti szôrmecikk 
gyártása gyártása

ae; 192003 Nép- és iparmûvészeti bôrtermék 151203 Nép- és iparmûvészeti bôrtermék 
gyártása gyártása

ae; 193003 Nép- és iparmûvészeti lábbeligyártás 152002 Nép- és iparmûvészeti lábbeligyártás

ae; 205103 Nép- és iparmûvészeti fatömegcikk- 162903 Nép- és iparmûvészeti fatömegcikk-
gyártás gyártás

ae; 261302 Nép- és iparmûvészeti 231302 Nép- és iparmûvészeti 
öblösüveggyártás öblösüveggyártás

ae; 262102 Nép- és iparmûvészeti háztartási kerámia 234102 Nép- és iparmûvészeti háztartási kerámia 
gyártása gyártása

ae; 262502 Egyéb nép- és iparmûvészeti 234902 Egyéb nép- és iparmûvészeti 
kerámiatermék gyártása kerámiatermék gyártása

ae; 287503 Nép- és iparmûvészeti 259903 Nép- és iparmûvészeti 
fémfeldolgozási termék gyártása fémfeldolgozási termék gyártása

ae; 361103 Nép- és iparmûvészeti ülôbútor gyártása 310903 Nép- és iparmûvészeti ülôbútor gyártása

ae; 361302 Nép- és iparmûvészeti konyhabútor 310202 Nép- és iparmûvészeti konyhabútor 
gyártása gyártása

ae; 361403 Egyéb nép- és iparmûvészeti bútor 310902 Egyéb nép- és iparmûvészeti bútor 
gyártása gyártása

ae; 365001 Nép- és iparmûvészeti játékgyártás 324002 Nép- és iparmûvészeti játékgyártás

ae; 366102 Nép- és iparmûvészeti divatékszer, 321304 Nép- és iparmûvészeti divatékszer,
díszmûáru gyártás díszmûáru gyártás

af; 748702 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 823003 Falusi rendezvények szervezése, 
(kivéve: tudományos rendezvény) szálláshely-szolgáltatás nélkül
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D r. Gyenizse Dorottyát megkértük,
hogy foglalja össze a rendelet lényegét,
hogy kinek is szól, kiket érint. „A F a l u s i
és agroturisztikai szolgáltató tevékeny-
ségrôl szóló jogszabályt egy „udvartar-
tásos család” számára találták ki, akik a
magánétkezésükhöz elôállított házi
élelmiszereket és a gasztronómiai ha-
gyományokhoz  kapcsolódó tevékeny-
ségeket  kívánják bemutatni és az így
elôállított saját készítményeket értéke-
síteni napi legfeljebb 15 látogató részé-
re” – foglalta össze röviden Dr. Gyeni-
zse Dorottya. Majd hozzá-
tette: „szeretném kihang-
súlyozni, hogy ezt nem
nagyüzemként kell elkép-
zelni, nem napi 45 fôs
busznyi ember étkezését
szolgálja. A s z o l g á l t a t á s
kimondottan alkalomsze-
rû, 15 fô látogató étkezését
biztosítja. Aki napi 30–40
fô étkeztetését is el tudja
látni, annak mindenképpen
javaslom, hogy vállalkozói
formájában végezze a te-
v é k e n y s é g e t ” .

Kérdésünkre, hogy pon-
tosan hogy mûködik a csa-
ládtagok alkalmazása, a ta-
nácsos asszony azt vála-
szolta: „a jogszabály említi
a segítô családtag fogalmát, aki nem
más, mint a kérelmezôvel közös háztar-
tásban élô családtagok, mint például az
édesanya, édesapa, anyós, após, gyer-
mekek”.

A gyakorlati alkalmazás során egy kis
fennakadást okozott, hogy kinek a hatás-
körébe tartozik az agroturisztikai szol-
gáltató nyilvántartásba vétele. „Igen,
hozzánk is eljutottak az információk” –
reagált a szakember. Majd hozzáfûzte:
„a jogszabály egyértelmûen leírja, hogy
a szolgáltató a tevékenységet akkor
folytathatja, ha kérelmére azon kistérség
székhely településének jegyzôje, amely-

hez a tevékenység végzésének helye
szerinti település tartozik. 

A települések besorolását a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi tár-
sulásáról szóló 2004. évi CVII.tv. szabá-
lyozza” – ismertette a tudnivalókat a mi-
nisztérium képviselôje.

Ez máris felvet egy problémát, hiszen
a falusi szállásadókat a helyi települési
önkormányzat jegyzôje veszi nyilván-
tartásba, a falusi és agroturisztikai szol-
gáltakat pedig a kistérségi jegyzô – hal-
lottuk tagjainktól. „Itt valóban egy kis

joghézag van” – szögezte le az ÖTM ta-
nácsosa. „Sajnos a jogszabály nem írja
elô, hogy a kistérségi jegyzônek kötele-
zôen értesítenie kellene a települési jegy-
zôt a nyilvántartásba vételrôl. Ez min-
denképpen módosítást igényel, illetve
célszerû lenne mindkettôt a kistérségi
jegyzô hatáskörébe kellene utalni. A j e g y-
zôi kar részérôl is megkeresés érkezett az
ÖTM felé, minek tárgyában már meg-
kezdtük a tárgyalásokat és egységes ál-
lásfoglalást kiadni a jegyzôk felé, hogy
kinek a hatásköre a nyilvántartásba vétel
és mi az eljárás menete” – ismertette a
minisztérium álláspontját a szakember.

Több tagunk is kérdezte, hogy vajon
szükséges-e a szakhatóságok bevonása
az eljárásba? „A Falusi és agroturisztikai
szolgáltatókról szóló 136/2007. (VI.13.)
Kormányrendelet nem mondja ki kötele-
zô jelleggel  a szakhatóságok bevonását,
de megjegyzem, hogy itt ételek elôállítá-
sáról, a hozzá szükséges nyersanyagok
megfelelô tartásáról, a kötelezô higiénai
szabályok betartására figyelemmel kell
lenni, amibe nagy mértékben az ÁNTSZ
beleszólhat és ellenôrizhet is – nyilta-
kozta Dr. Gyenizse Dorottya.

Vendéglátóink visszaté-
rô kérdése az is, hogy pon-
tosan mi vonatkozik a hi-
giéniai szabályokra, mire
kell tekintettel lenni. „Erre
vonatkozna majd a Nem-
zeti Útmutató Terv kiadása,
amire hivatalosan a FA-
TOSZ-t kérte fel az ÖTM –
mondta a tanácsos asszony.
Hozzátette: „ez tartalmazza
részletesen, hogy mire kell
vigyázni, milyen higiéniai
elôírásoknak kell megfelel-
nie az agroturisztikai szol-
gáltatónak”.

Többen kérdezték, hogy
mi tartozik a vendégasztal
szolgáltatásba, például az
étel mellé adott ital is? „Az

én értelmezésemben, ami egy hagyomá-
nyos ebéd során hozzátartozik az ebéd-
hez, az mind elszámolható. Legyen az
egy pohár szódavíz, két pohár bor vagy
üdítô” – vélte a szakember.

Ehhez kapcsolódik még az a kérdés
is, hogy igazolni kell-e a felhasznált
nyersanyag származását? „Erre határo-
zottan mondhatom, hogy nem, hiszen
külföldön is a reggelihez való kenyeret,
pékárut például boltban vásárolják meg
– szögezte le Dr. Gyenizse Dorottya.

GAZSÓ RITA
a FATOSZ marketing felelôse

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 15

A vendégasztal rendeletet 
az „egy udvartartásos” családok számára találták ki

Sok kérdés merült és merül fel jelenleg is a Falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrôl szóló jogszabály megszü-
letésétôl kezdve annak engedélyeztetésével, alkalmazásával kapcsolatban. Megkérdeztük ezért a legfontosabbakról az il-
letékest, Dr. Gyenizse Dorottyát, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) Tanácsosát. 

A közös háztartásban élô családtagok segítô családtagnak minôsülnek  



Jogszabályi háttér:
• 136/2007. (VI.13.) Kormányrende-

let a falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenységrôl.

• 2004. évi CVII. tv a Települési Ön-
kormányzatok többcélú kistérségi társu-
lásáról.

A jogszabály hatálybalépésének nap-
ja: 2007. június 27.

Jogszabály alapján a tevékenység vég-
zésére jogosultak köre: 

MAGÁNSZEMÉLYEK (egyéni vál-
lalkozó nem kérheti nyilvántartásba vé-
telét)

A jogszabályban megjelölt tevékeny-
ségek körök:

a) a helyi népmûvészeti, néprajzi,
kézmûves, építészeti és kulturális érté-
kek, örökségek bemutatása

b) a falusi élethez, környezethez és
munkakultúrához kapcsolódó hagyomá-
nyok, tevékenységek bemutatása

c) a falusi vendégasztal szolgáltatás
családi magánétkezésekhez elôállított

házi élelmiszerekhez és gasztronómiai
hagyományokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek bemutatása, max.15 fô részére

d) a helyi gazdálkodási módok, ter-
melési szokások bemutatása

• Bio kecskefarm bemutatása
• szilvaaszaló kisüzem bemutatása
• méhészet, mézfeldolgozás bemutatása
e) saját elôállítású népmûvészeti és

kézmûves termékek bemutatása
• kosárfonás, fafaragás, tojásfestés,

fazekas
f) falusi rendezvények szervezése
• népi lakodalmas eljátszása
• szilva nap szervezése, szilvalekvár

fôzés, szilvalekvár értékesítés

A tevékenység végzésének módja:
a) falusi magánszállásadáshoz kötôdôen
b) szállásadástól függetlenül, önállóan

A tevékenység végzésének helyszíne:
• Nem közterületen (utcán, téren, ren-

dezvény helyszínén)
• A magánszemély nem is települhet

ki a tevékenységgel (pl.: falusi búcsú
helyszínére, falunapra)

• Ingatlan területén végzett tevékeny-
ség, amit tulajdoni lappal vagy bérleti
vagy használati szerzôdéssel igazolni
kell, hogy az adott ingatlannak milyen
jogszerû használója ô (tulajdonosa, bér-
lôje vagy csak használója)

A tevékenység végzésének idôtartama: 
Alkalomszerû, idényjellegû (nem le-

het napi rendszerességgel végezni, egész
évben, de lehet csak nyáron vagy csak
pár hónapig)

Nyilvántartásba vételt kérô személy:
Csak magánszemély és közös háztar-

tásban élôk közül csak egy személy (ha
a férj a szállásadó, akkor a feleség nem
kérheti meg az agroturisztikai szolgálta-
tó tevékenységre az engedélyt. Ebben az
esetben csak a férj kérheti nyilvántartás-
ba vételét. 

Nyilvántartásba vétel módja:
Kistérség székhely településének jegy-

zôje, melyet a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.
évi CVII tv szabályoz (a települési önkor-
mányzat jegyzôje nem egyezik a kistérség
székhely településének jegyzôjével)

Eljárás menete:
• Nyilvántartásba vétel a kistérségi

jegyzônél,
• Bejelentkezés az APEH-hoz, mint

falusi vendégasztal szolgáltatást végzô
magánszemély,

• Számlatömb és nyugtatömb vásárlása.

A nyilvántartásba vételhez szükséges
dokumentumok:

• Kérelem a jegyzônek,
• A kérelemben fel kell sorolni a tevé-

kenységi típusokat, akár többet is (pl.:
falusi vendégasztal, falusi rendezvény
szervezése stb.),

• A tevékenység végzésének helyszí-
néül szolgáló ingatlan használati jog-
címének igazolása (tulajdoni lap vagy
használati szerzôdés vagy bérleti szerzô-
dés).

Szakhatóságok:
A jogszabály kötelezôen nem írja elô

szakhatóságok (ÁNTSZ, Állategészség-
ügyi hatóság ) bevonását

Egészségügyi elôírások:
Nemzeti Útmutató terv alapján, amit a

FATOSZ most készít

Adómentes határ:
• Önállóan 400 000 Ft-ig adómentes,

csak a 400 000 Ft-ot meghaladó rész
után kell adót fizetni.

• Szállásadáshoz köthetôen a 800 000
Ft-ból 400 000 Ft-ig a falusi magánszál-
lásadás, 400 000 Ft-ig a falusi vendég-
asztal. Nem összevontan kell értelmezni
800 000 + 400 000 Ft!

EGYÉB 
HASZNOS INFORMÁCIÓK

Segítô személyzet:
Közös háztartásban élô közeli hozzá-

tartozók: anyós, após, testvér, sógor, só-
gornô 

Származás, eredet vizsgálata:
A felhasznált nyersanyag származá-

sát, eredetét nem kell igazolni

Nyilvántartás vezetése:
A bevételekrôl szigorúan nyilvántar-

tást kell vezetni

Szakmakód:
2008. január 1-jétôl erre a tevékeny-

ségre külön új szakmakódokat hozott
létre az APEH.

Az egyes megyékben történô nyil-
vántartásba vételbe vett tevékenysé-
g e k :

• disznótoros programok szervezése,
• népi lakodalmas eljátszása, lakodal-

mas menü felszolgálása,
• szilva napszervezés, lekvár fôzés,
• kemencés ételek, vacsorák szervezé-

se,
• íjászati bemutató, íjászkodás,
• biogazdaságok bemutatása, bio ter-

mékek kóstoltatása,
• kézmûves mesterségek bemutatása

(fafaragó, kosárfonó, fazekas) és termé-
kek értékesítése.

SZALAY-ZALA ANDREA
a FATOSZ titkára
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Összefoglaló a Falusi Vendégasztal Jogszabály alkalmazásáról 



Szálláshelyünk Veszprém megye szívé-
ben helyezkedik el: a Balatontól 50, Pápa
barokk kisvárosától 15, a Somló hegy hí-
res borvidékétôl 10 km-re található.
Csendes, nyugodt környezetben, csalá-
dias légkörben várjuk vendégeinket újon-
nan épült vendégházunkban  

2006. szeptembere óta. Fô célkitûzé-
sünk, hogy minden vendégünk megtalálja
a számára megfelelô kikapcsolódási lehe-
tôséget, ezért szolgáltatásainkat folyama-
tosan bôvíteni próbáljuk. 

Ezért a szállásadáson kívül egyéb szol-
gáltatásokat is kínálunk: Étkezési lehetô-
ség szállóvendégeknek (reggeli vagy fél-
panzió) • Wellness (finn szauna, szolá-
rium, fürdômedence) • Széles körû prog-
ramajánlatok (állandó, és havonta változó
programok • Falusi vendégasztal

2007 nyarán – az országban talán elsô-
ként – jelentkeztünk be a falusi vendég-
asztal szolgáltatásra. A regisztráció nem
ment zökkenômentesen, szükségtelen en-
gedélyeket akartak tôlünk kérni, így két
hónapig húzódott a bejegyzés. Végül de-
cemberre minden készen állt ahhoz, hogy
megkezdhessük a falusi vendégasztal
szolgáltatás megszervezését.  

Több hónapos tapasztalatunk az, hogy
a szállóvendégek szívesen fogyasztják a
házias jellegû ételeket. Célunk az új tevé-
kenységgel, hogy helyi vagy környékbeli
termelôktôl származó, minôségi alapa-
nyagokból – házi tojás, tej, hústermékek,
zöldség– gyümölcs, méz – készítünk ha-
gyományos falusi ételeket. Mivel a falusi
vendégasztal szállásadáshoz nem kötôdô
szolgáltatás, kirándulókat, átutazókat,
környékbeli lakosokat várunk, akik meg-
kóstolhatják a jellegzetes falusi étkeket. A
szolgáltatás hatására a helyi termelôk is
ismertebbé válnak, és a tradicionális ma-
gyar falusi ízek sem merülnek feledésbe. 

A vendégasztal szolgáltatás keretében
minden hónap 2. hétvégéjén hagyományos
falusi ételek sorát kínáljuk egyéb progra-
mokkal fûszerezve. Az ételek egy-egy ün-
nephez, hagyományhoz, vagy az adott idô-
szakban érô növényekhez kapcsolódnak.

Az érdeklôdôk figyelemmel kísérhetik
az elsôsorban helyi, minôségi alapanyag-
okból készült finomságok készítését, akár
el is sajátíthatják a recepteket és a fôzési
fortélyokat. Míg a fazékban fortyog a pör-
költ, sül a hurka, a gyermekeknek a pala-
csinta, avagy készülnek a gyümölcsös sü-
temények, vendégeink hangulatos progra-
mokon vehetnek részt. Természetesen meg
is kóstolhatják a falusi ízek kavalkádját.

Tapasztalatunk sajnos még nincs sok,
eddig csak néhány alkalommal volt lehe-
tôségünk megteríteni vendégasztalunkat a
„nagyközönség” elôtt, például túrázókat
vendégeltünk meg, illetve német csoport-
nak igazi magyaros bográcsgulyás készí-
tését mutattuk be.

Havi programajánlatunkat széles kör-
ben népszerûsítjük, például internetes
portálokon jelentetjük meg, partnereink-
nél, kiállításokon szórólapot helyezünk el.
Decemberi ételkínálatunk készítésérôl
Tv-felvétel készült, mely a falusi turiz-
musról szóló riportsorozat részeként vár
bemutatásra. A falusi eseménynaptárba
bekerült éves programajánlónk, bejelent-
keztünk a februári „Torkos Csütörtök” ak-
cióra, és augusztusban a „Reneszánsz fa-
lusi ízek” rendezvénysorozat Ve s z p r é m
megyei helyszíneként tájjellegû, korhû fa-
lusi ételeket fogunk készíteni.

Szeretnénk a falusi vendégasztal szol-
gáltatást kisebb csoportok – kirándulók,
baráti társaságok – számára vonzóvá ten-
ni. Kiterjedt propagandára van szükség
ahhoz, hogy minél többen megismerjék
ezt az új agroturisztikai szolgáltatást.

H AVI PROGRAMJAINK

J a n u á r 12–13., 14 óra: Malacfarka hét-
vége (disznótoros ételek kóstolása, kéz-
mûves termékek kiállítása)

F e b r u á r 9–10., 14 óra: Farsangi fi-
nomságok a falusi vendégasztalról (far-
sangi ételek, álarckészítés, mulatság)

M á rcius 8–9., 14 óra: Húsvéti lako-
mák (hagyományos húsvéti ételek, tojás-
festés, locsolóvers szavaló verseny)

Április 12–13., 14 óra: Tavaszi tisztító
kúrák-túrák (egészséges ételek, túrák)

Május 10–11., 14 óra: G y ü m ö l c s ö s
gyönyörûségek (gyümölcsös ételek, eper-
s z ü r e t )

Június 14–15., 14 óra: Gyerekek ked-
vencei a falusi vendégasztalról (gyerek-
z s ú r, bálagurgatás, játszóház)

Július 12–13., 14 óra: Hûsítô fogások
(savanykás ételek-italok, aratóverseny)

Augusztus 9–10., 14 óra: A nyár kin-
csei (lecsóváltozatok, lekvárfôzés, diny-
nyeevô verseny)

S z e p t e m b e r 13–14., 14 óra: G y ü-
mölcsszüret finomságai (gyümölcsös éte-
lek-italok, somlói kirándulás)

O k t ó b e r 11–12., 9 óra: Szôlôvel, bor-
ral készülô ételek (somlói szüreten való
r é s z v é t e l )

N o v e m b e r 8 – 9 . , 1 4 ó r a : H a l a t , v a d a t , s
m i j ó f a l a t … ( h a l - é s v a d é t e l e k , v a d á s z a t )

D e c e m b e r 13–14., 14 óra: K a r á c s o n y i
készülôdés (hagyományos karácsonyi
ételek, mézeskalács sütése, díszítése és
karácsonyfadíszek készítése)

Szeretettel várjuk
a falusi ízekre vágyó érdeklôdôket!

HÁ Z I N É CZ I R Á K Y ER I K A
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VESZPRÉM MEGYE – LILA AKÁC VENDÉGHÁZ

Ahol egész évben megterítve vár a falusi vendégasztal

A FALUSI VENDÉGASZTAL A GYAKORLATBAN



Tíz éve foglalkozunk bioállattartással,
számunkra ez az egyetlen elképzelhetô
gazdálkodási forma. A M a g a s - B a k o n y
egy festô kis falujában, mely 83 lelket
számol, lakunk 2002 óta, 3,5 hektáron
legeltetjük állatainkat, és szántunk ve-
tünk. Vendégeink ténylegesen mûködô
gazdaságba pillanthatnak be, illetve
részt is vehetnek mindennapi tevé-
kenységében (állatellátás, tûzifagyûj-
tés-, hasogatás, szénakészítés, kertka-
pálás, gyógynövénygyûjtés, tinktúra-
készítés, gyümölcslépréselés, tönköly-
búza feldolgozás, gyertyamártás mezei
virágokkal,). Szelíd szarvasmarháink
rövid ismerkedés után bizalmasakká
válnak. Meg lehet próbálni a kézi te-
hénfejést, vaj, túró és különféle sajtok
készítését. Szorgos kezek számára
szálláshelyünket is kedvezményesen
b i z t o s í t j u k .

A gazda egyben történész, kulturant-
ropológus, történelmi fegyver- és játék-
gyûjtô. Ötféle történelmi íj kipróbálásá-
ra van lehetôség, továbbá dárda, parity-
tya, csatacsillag, hajítóbárd, gólyaláb,
tatár és kelta, viking, római, görög táb-
lás játékok. Gyermekcsoportok részére
történelmi játszóház biouzsonnával
egybekötve igényelhetô megbeszélés
s z e r i n t .

Környékünk igazi kirándulóparadi-
csom, patakok, források, barlangok vi-
déke. Mindösszesen 3 kilométerre talál-
ható az újonnan feltárt magyarországi
dinoszaurusz maradványok lelôhelye
(lásd. National Geographic, 2006/3.), az
önmagában is lenyûgözô iharkúti bau-
xitbányában. Továbbá bakonyi cifra-
szûrkészítô 4 kilométerre Bakonyjákón,
ugyanitt gyógynövényekbôl készült ne-
mes olajok kaphatók, a bakonybéli ben-
cés Monostor 12 kilométer.

Gazdaságunk a Biokontroll Hungária
Kht. által tanúsított családi biogazdaság,
állataink a ház mögötti festôi völgyben
legelnek, az ott lévô forrás vizét isszák.
Jelenleg két fejôs tehenünk  és egy üszô
borjunk van. Egy rackajuh család él még
nálunk, meg egy anyakecske két kis gi-
dájával. A vesszôfonattal elkerített  ba-
romfiudvaron 12 tyúk meg egy kakas
k a p i rgál. A kutyusok, cicák  mellett

kedvencünk egy kétéves szelíd welsh
póni kanca, kisbabák és ovisok szelíd lo-
vagoltatója.

Vendégeinket szívesen bevonjuk gaz-
daságunk mindennapi életébe, végigkö-
vethetik a fejést, az állatok ellátását, egy
önellátásra törekvô háztartás apró ese-
ményeit. Szívesen beszélünk sikereink-
rôl, küzdelmeinkrôl, kudarcainkról és
terveinkrôl. Érdekel vendégeink véle-
ménye, tanácsaikat, észrevételeiket szí-
vesen fogadjuk.

Németbánya  a Veszprém és Pápa kö-
zötti 83-as autóút közelében található.
Gyalogosan Farkasgyepürôl, autóval
vagy távolsági busszal Bakonyjákón át
közelíthetô meg. Zsák község, amelybe
csak egy úton lehet bejönni; a község
túlvégén erdészeti út megy Bakonybél-
be, mely gyalog és biciklivel, illetve er-
dészeti engedéllyel gépkocsival vehetô
igénybe. A falut hajdan német üvegfú-
vók alapították. Az állandó lakosok szá-
ma  nem éri el a 100 fôt, A falut körbe-
veszi az erdô, a házak mögött kanyarog
a romantikus Bitva patak. 

Látnivalók a környéken (gyalogos, il-
letve kerékpáros túra lehetôségek): Ba-
konybéli remeteség, Pisztrángos tó (hor-
gásznapijegy helyben kapható), Iharkúti
bauxitbánya nemrég feltárt dinosaurus
maradványokkal, Savanyú Jóska lika
nevû egykori zsiványbúvóhely, a dene-
véreirôl híres Pénzeslik barlang. Csillag-
túrákat ajánlunk, és igény szerint veze-
tünk is, lásd alábbi programjainkat!

A közeli Pápán (19 km) télen-nyáron
nyitvatartó élményfürdô és számos lát-
nivaló várja az odalátogatókat.

A falubeli közösség élete hozzzátarto-
zik mindennapjainkhoz. Igyekszünk so-
kat tanulni az idôsebbektôl, a fiatal csa-
ládokkal összekapcsolnak a közös örö-
mök és gondok.

Mint a földhöz, természethez közel
élô emberek számára általában, szá-
munkra is fontosak az év ünnepei, jeles
napjai. Igyekszünk ezeket mélyen meg-
élni, szokásaikat a falubeli közösséggel
együtt megtartani. Öröm, ha a hozzánk
látogatók is bekapcsolódnak,  és útrava-
lóként magukkal viszik az ünnep hangu-
latát.
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VESZPRÉM MEGYE – TARKA BOCI PORTA

Isten hozta családi bioportánkon!

„Vendégeinket szívesen
bevonjuk gazdaságunk
mindennapi életébe, vé-
gigkövethetik a fejést,

az állatok ellátását, egy
önellátásra törekvô ház-
tartás apró eseményeit.
Szívesen beszélgetünk
sikereinkrôl, küzdelme-

inkrôl, terveinkrôl”



Felújított XIX. századi parasztházunk
tisztaszobájából kialakított lakrészben
családokat tudunk fogadni, 5 fôig.

Agroturisztikai programok
Gazdaságunk bemutatása
Bekapcsolódás a mindennapi tevé-

kenységbe az állattartás, tejfeldolgozás,
zöldség-gyümölcs-gyógynövény ter-
mesztés és tartósítás, kenyérsütés, házi
kézmûveskedés területén és az önellátó
életvitel más mûveleteiben.

Életünk a ház körül, a családi gazda-
ságban zajlik. A természet, az idôjárás, a
velünk élô növények és állatok életrit-
musa szabják meg mindennapi teendô-
inket. 

A falusi élet velejárója, hogy itt soha
nem fogy el a munka. Kérjük, nézzék
meg, mit hogyan csinálunk, mikor minek
van a sora. Ha van kedvük, kapcsolódja-
nak be. Közben beszélgetünk, megoszt-
juk tapasztalatainkat. Sokszor tanultunk
már mi is kedves vendégeinktôl. És olyan
vendégeink is voltak már, akik itt hatá-
rozták el, hogy ôk is falura költöznek.

Vendégeinknek az alábbiak megisme-
rését, kipróbálását ajánljuk:

• Jószág a ház körül (etetés, istálló és
óltakarítás, állatok kihajtása, lóápolás,
tojásszedés stb. Idényben kaszálás, for-
gatás, szénaboglyarakás)

• „Ahol tejet kapni” (fejés, etetés,  ki-
hajtás a legelôre, istállótakarítás.) Ez a
reggel munkája. Majd tejfeldolgozás
(fölözés, sajt, túró, vaj készítése, savó-
felhasználás) 

• Kiskert és kamra (zöldségek, gyü-
mölcsök, fûszer- és gyógynövények ter-
mesztése, tartósítása; aszalás, befôzés,
lékészítés, krémek és kivonatok) 

• Kenyér és kemence (gabonaôrlés
kézi-malommal, dagasztás, kenyér és le-
pény sütés, gabonapelyhesítés. Ezalatt
fiúknak, férfiaknak: gondoskodás tûzre-
valóról, fûtés.

• Kézmûvesség házi használatra
Nyersgyapjúból fonal és nemez, méhvi-
aszból gyertya, hamuból és zsiradékból
szappan.

Hagyományôrzô szórakozások
Történelmi játszóház; íjászat és  fegy-

verbemutató; bébi-ovis lovasprogam;
túravezetés málhás pónival

A Tarka Boci Porta szórakozási aján-
latai a házigazdák érdeklôdéséhez,
kedvteléseihez és szakmájukhoz kap-
csolódnak.

• Íjászat és középkori fegyverek (íjak,
hajítófegyverek, lovagi kardok, fúvócsô
megismerése és kipróbálása) 

• Játékok a gótikus és reneszánsz kor-
ból (gólyaláb, zsákbafutás, Hosenlau-
fen, kötélhúzás, quintain, kocka-, golyó-
és táblásjátékok stb. megismerése, ki-
próbálása)

• Németbányai idôutazás (az újkôkor-
tól a XVIII. századi betelepülésig, tárgyi
rekonstrukció készítése, gasztrohistória,
jelmezes fényképezkedés, elôadás, tár-
sasjáték)

• Élet a  jurtában (a jurta berendezése,
íjászat, barátkozás a lóval, rovásírás, ko-
rabeli kézmûvesség és ételkészítés)

• Német lovagok, magyar vitézek
(szimulált kardvívás, íjászat, hajító- és
dobófegyerek, barátkozás a lóval, lovagi
játékok, dalnokverseny a Minnesänge-
rek nyomdokain).

• Bébi-ovis vezetett pónizás   bizton-
sági rögzítéssel, szülôi közremûködés
mellett.

• Túravezetés málhás pónival (a paci
felváltva cipeli a 25 kg alatti csemetéket
és az uti elemózsiát. És közben egész
úton lehet barátkozni vele!) 

Félnapos túra  (Iharkúti dinoszaurusz
lelôhelyhez, Savanyú Jóska barlangjá-
hoz vagy a  Pisztrángos tóhoz)

A hozzánk látogató tíz fô feletti cso-
portok részére kínáljuk az alábbi ven-
dégasztal-lehetôségeket:

• Sajtkóstoló (saját termékeink: ke-
mény és lágy, különféle fûszerezésû és
ízesítésû sajtok, vaj és meglepetés!)

• Vegetariánus és makrobiotikus büfé
(biozöldségsaláta tönkölylepénnyel,
tönkölybúzafûlé, házi készítésû reform
édesség, frissen préselt zöldség- és gyü-
mölcs levek) svédasztal jelleggel.
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Menük
Sajtkóstoló

vega- és makrobiotikus büfé; 
kiadós menükülönlegességek 

jutányos áron; 
gyermekcsoportoknak bio uzsonna

Lovasnomád menü
áldos leves, mézes köleskása 

Középkori menü
tehénhúsleves borjúszömörcsökkel,

zsályafánk

Székely menü
tárkonyos csorba leves, 

túrós puliszka 

Sváb menü
szalonnás knédlis káposzta, 

édes lepény 

A portán a kiváló minôségû bioételek nagy választéka várja a vendégeket



FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ20

BÁCS-KISKUN MEGYE – BIO-TANYA KAMILLA VENDÉGHÁZ

Miért éppen biotermesztés, biokertészet?
1999-ben Kunszálláson indult egy bio
tanfolyam. Akkor még alig tudtunk vala-
mit a biotermesztésrôl. Vi d é k ü n k ö n
Szécsényiné Erzsike volt az igazi úttörô-
je ennek az újnak tûnô termesztésnek.
Csodáltuk kitartását, erejét, amit befek-
tetett, hiszen teljesen szívügye volt ez a
téma. Néhány hónap kitartó tanulás után
többen levizsgáztunk a térségben, okle-
velet kaptunk. Erzsike szinte mindany-
nyiunk példaképe volt. 15 fôvel rögtön
alakítottunk egy Bio Szövetkezetet, ahol
ki-ki tette dolgát, vagy a termelés, vagy
a kiállítások, olykor mindkettô területen.
A szövetkezet sajnos nem volt hosszú
életû, az elmúlt évben megszûnt.
Ugyanis a vezetôje Erzsike a megalaku-
lás után két évre meghalt. Ô egész bizto-
san nem adta volna fel.

Családunk igen kevés földterülettel
rendelkezik, de építettünk külterületen
egy tanyát, amelyet a vendégek számára
is átadunk. Ide ültettünk többféle gyü-
mölcsfát, majd kapcsolódtunk a falusi
turizmushoz. Itt aztán lehetett mit tanul-

nunk, hiszen rájöttem, hogy igazán ez áll
közel a mi belsô érzelmeinkhez, gondo-
latainkhoz. Kiváló szakemberek társasá-
gába kerülhettem lépten-nyomon. Így
hát minden egyes meghirdetett tanfolya-
mon, elôadáson próbáltam részt venni. 

Nagyon kedvelem a vendégeket, rend-
kívül fontosnak tartom a minél jobb ki-
szolgálásukat, úgy a kényelem, mint a
programok, a gasztronómia területén.
Minden alkalommal kíváncsivá tesznek,
én pedig a különféle kéréseknél nem is-
merem a „nem”-et. Úgy érzem, akkor
megfutamodnék, a dolgok elôl. A v e n d é-
geink a kertünk gyümölcseibôl természe-
tesen bármikor ehetnek, hiszen még a fi-
gyelmüket is felhívjuk rá. Nem kell fél-
niük, hiszen bio módon termesztjük eze-
ket. Hagyjuk a metszésnél hosszan lelóg-
va az ágakat, hogy az apróbbak is érjék
el. Aki ismeri a biotermesztés titkait, rá-
jön, hogy nem is különös dologgal áll
szemben, hiszen apáink, nagyapáink pon-
tosan így tették, ahogy nekünk is kell.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy egy

vendégfogadó biotermesztô is legyen, ha
van olyan kertje, ahová a vendég is be tud
menni.  Az egészségünk védelme, a kör-
nyezetünk védelme mindennél fôbb kell,
hogy legyen. Így tudjuk felelôsséggel át-
adni a jövô nemzedékének a földjeinket.
Talán ezek lesznek az igazi értékek.
Nyugodt lélekkel használni a káliszap-
pant, a mészkénlevet, a csalánlevet és a
különféle természetes anyagokat, mint ri-
asztószereket, a csapdákat stb.-t. Így nem
kell félnünk a következményektôl.

Mindezt tesszük a saját és a vendégek
egészsége érdekében. Egy általunk hitt
jó szemléleti mód kialakítására törek-
szünk. Ha egy család megérkezik hoz-
zánk, úgy érezze, lemegyünk vidékre,
ahol minden  miértünk van, kikapcso-
lódhatunk a világ rohanó életvitelébôl.
Itt béke és nyugalom vár ránk. A gyere-
kek minden veszély nélkül játszhatnak a
vegyszermentes biokertben. Az egész ta-
nya a vendégek rendelkezésére áll.

CZAKÓNÉ BARTUCZ KATALIN



Sokszor felmerül a kérdés vendégeink
körében, hogy hogyan lehet a mai világ-
ban Magyarországon röpke tizenöt év
alatt alig több mint két hektár szántóterü-
leten elkezdve, egy szép kis gazdaságot
létrehozni? Szinte hihetetlennek tûnik
embereknek, hogy egy család összefogá-
sával egy emberöltô töredéke alatt meg-
valósít egy több lábon álló tanyasi gaz-
daságot teljes körû tevékenységi körrel.

„Földtôl az asztalig” szokták emleget-
ni a szakmát ismerôk. Ezt összehozni a
napjainkban nem kis erôfeszítést kíván.
Évek óta halljuk, hogy a mezôgazdaság-
ban nincs helye a kistermelés-
nek, csak szakosodással lehet
eredményeket elérni. Fô elvnek
kell lenni a technikai korszerû-
sítésnek, a versenyképesség fo-
kozásának.

Kritika a technokratáknak: Hol
marad az ember? Hol marad ter-
mészet, hol marad hagyomány?
Hol marad a helyi közösség?

Odáig jutottunk, hogy van-
nak települések, ahol egysze-
rûen szégyellik emberek, hogy
lakóhelyük címét „tanya” meg-
nevezéssel illetik. Mintha egy
tanya csak lepusztuló, korsze-
rûtlen lakókörnyezetnek számí-
tana minden gazdálkodási tevé-
kenységet nélkülözve. A Békés
városban, annak határában felé-
pített kisgazdaság pont ezeket
az elveket hivatott cáfolni.

Hogyan kerülhet a falusi ven-
dégasztal tevékenységet bemutató cikk-
sorozatba egy ilyen lényegi kérdés?
Megmondjuk. A mi családi gazdaságunk
egyik tartópillére a vendégek fogadása,
eme tevékenységbôl származó bevétel.
Hogy hány lábon állunk a békési Diós
Tanyán? Hárman vagyunk, tehát hat lá-
bon. Lássuk csak ezeket: kertészet, dió,
szilva és birs ültetvény öt hektáron. Ta-
karmánynövény termesztés tizennégy
hektáron. Állattartás – kecskék – tejelô
törzsállománnyal közel ötven fejôs szá-
nentáli fajtával. Mini sajtüzem EU-mi-
nôsítéssel. Mezôgazdasági szaktanácsa-
dás és végül, de nem utolsó sorban a
„Falusi- öko turizmus”.

Nem sok ez egy családnak kérdezhe-
tik? De bizony sok, és mégis csak így le-
hetett megvalósítani céljainkat folyama-
tosan fejlôdve valahogy fennmaradni a
mai világban.

De lássuk csak a vendég oldaláról a
dolgokat. Mit kaphat az ide látogató a
pénzéért? Ezt is lehet sorolni. Nyugodt
szép környezetet, vendégszeretô házia-
kat, helyi látnivalókat, a gyerekek álla-
tokat, felnôttek a legkorszerûbb, kényel-
mes elhelyezést és finom - ám egészsé-
ges ételeket italokat. Eljutottunk tehát a
témánkhoz a „Falusi vendégasztalhoz”.

Európa nyugati részén évek óta fejlô-
dik és virágzik az a vendégfogadási
módszer, melynek neve például Fran-
ciaországban „Isten hozta Önöket a
Farmunkon”. Magyarországon termé-
szetesen – a TANYÁN-kon kifejezéssel
használatos. 

De mit is kínálunk fel az idelátogató
kiscsoportoknak? Mindenek elôtt, a
helyben elôállított ételeket, élelmiszere-
ket, melyek 1998 óta minôsített bioter-
mékek felhasználásával készültek.
Hozzá társul ehhez a helyi ízek, a ha-
gyományokon alapuló különlegességek,
melyek máshol nem kaphatók. Fô ven-
dégcsalogatónk azok a sajttálak, me-

lyeknek alapanya a helyben készült bio-
kecskesajt, melyeket a legnevesebb szál-
lodákban és éttermekben találhat meg
legfeljebb a vendég. Persze találkozhat
sajtjainkkal fesztiválokon és sajtverse-
nyeken is, de az igazi itt nálunk a ta-
nyán.  Honnan vannak ezek a szép serle-
gek? - kérdezik a férfiak. Ezeket az or-
szágos sajtversenyeken nyertük, nem kis
büszkeségünkre, mondja a ház asszo-
nya. Grillezni lehet ezt a kecskesajtot?
Nem folyik szét? Úgy néz ki, mint a sült
krumpli! – mondják a gyerekek. És mi-
lyen finom tiszta íze van? Jé, ennek

nincs is „kecskeíze”! Milyen
szépen van tálalva? A tálakon
meghatározók a nemzeti színek
a piros, a fehér és a zöld. És
minden itt termett? – tessék
mondani.  Csak kecsketejbôl
készült? – hangzik a kérdés.
Természetesen, azért fehér a
sajtunk. A tehéntejes sajt sárga-
színû, a kecskesajt hófehér, ha
nem tesznek bele fûszereket-
így a válasz. Végül a fô kérdés
hangzik el, ami a számunkra is a
legkedvesebb: Tessék mondani
lehet ezekbôl a termékekbôl
venni is? 

Nos itt a lényeg: A v e n d é g
minôsített. Tetszik neki min-
den. Látja a tisztaságot, kóstol-
ta a terméket, meggyôzôdött az
ételek egészséges voltáról, te-
hát hajlandó érte fizetni. Bízik
a gazdában, bízik a termékben

és tudja, hogy jól jár, ha igénybe veszi
szolgáltatásainkat. Sôt ajánlja a Békési
Diós Tanyánkat ismerôseinek. Megnéz-
heti a sok feltöltött képet az interneten,
láthatja a helyi rendezvényeket, ha rá-
kattint a „diostanya” honlapjára.
Megtudhatják az érdeklôdôk, hogy mi-
lyen egy bio-gazdaságban a Falusi
Vendégasztal. 

A Diós tanya a Körösök völgye sajtút
egyik meghatározó állomása.

„Isten Hozta Önöket a Tanyánkon!”

BÉNYEI GÁBOR
ÉS FELESÉGE JULIKA
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BÉKÉS MEGYE – DIÓS TANYA

Vendégasztal a békési Diós Tanyán

Itt nem tápos csirkéket kínálnak a vendégeknek



Magyarország egyik legnagyobb borvi-
déke a Mátraaljai Borvidék. A borvidé-
kek legnagyobb összefüggô szôlôterüle-
te, közel 1000 hektár található Nagyré-
dén. Itt már gyerekkorunk óta belénk ne-
velték a szôlô és bor szeretet és tisztele-
tét. Fiatal korom óta borászkodom, nö-
velem szôlôültetvényeimet és fejlesztem
saját, családi borászatomat. A Mátraaljá-
ra alapvetôen a fehér borok jellemzôek,
de a vörös bor és a rose is megtalálható
pincészetem ajánlatában. A b o r á s z a t
mellett pár éve falusi turizmussal is fog-
lalkozom, a falu egyik régi házát falusi
szálláshellyé alakítottam. Ve n d é g e i m
nagy része a bor és gasztronómiai élve-
zetek hódolója. Családok, nyugdíjas
csoportok, baráti társaságok, cégek ke-
resik fel pincészetemet.

Pár évvel ezelôtt egy búbos kemencét
építettem a pincészetemnél, amiben
csülköt és különbözô sülteket kínálunk
vendégeinknek. Kívánság szerint bora-
ink mellé disznótorost, töltött káposztát
is készítünk. Borkorcsolyaként házilag
készített pogácsát, tócsnit kínálunk ven-
dégeinknek. A faluban mûködô agrotu-

risztikai szolgáltatókkal közösen kiala-
kítottunk egy komplex programcsoma-
got. Ebben egyebek mellett Bormúzeum
látogatás szerepel, ahol az érdeklôdôk
megtekinthetik a helyi szôlô és borter-
melés hagyományos eszközeit, valamint
a Valiskó Bio kecskefarm felkeresése,
ahol bio- és ízesített kecskesajtok kós-
tolhatóak, vásárolhatóak, de elôzetes be-
jelentkezés alapján részt vehetnek a
kecskepásztor lakomáján. Az aktív sport
szerelmesei a horgászatnak hódolhat-
nak, illetve lóra pattanhatnak a Lovasud-
varban.

Több állandó rendezvényünk van,
amelyek alapvetôen a borra és gasztro-
nómiára épülnek. Ilyenek a Húsvétolás a
Kecskefarmon, a Nyitott Pincék Napja,
az Újbor Ünnepe. Ezeken a rendezvé-
nyeken résztvevôk a falunkban lévô fa-
lusi szálláshelyeket használják ki és nem
egy esetben a rendezvényt követôen
még pár napig maradnak, amikor újból
végigjárják pincéinket, megkóstolják
hagyományos palóc ételeinket, a palóc-
levest,  sztrapacskát, tócsnit és a görhét.
Az egyes rendezvények és az agroturisz-

tikai szolgáltatók kínálata állandó ki-
használtságot jelent falusi szálláshelya-
dóink számára. Egy helyi turisztikai
egyesületet mûködtetve, egymást segít-
ve elmondhatom, hogy hosszú évek alatt
igazán sikeres és hatékony falusi turiz-
mussal büszkélkedhetünk Nagyrédén.

PAULIK TIBOR
T.BOR pince
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HEVES MEGYE – T.BOR PINCE

Mátraalján, falu szélén

A T.bor Pincészetnek több, elsôsorben borra és gasztronómiára épülô rendezvénye van

Nagyrédén 1000 hektár szôlô található



A Kacár tanya a Börzsöny hegység lábai-
nál, Szokolyán található. Területe a falu
szélén, egy magaslaton, fennsíkon van,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik körbe az
egész vidékre. Az egész tanyát – nevezhet-
nénk inkább gazdaságnak is – saját kétkezi
munkával hoztuk létre sok év alatt.

Található itt kenyérsütô kemence, szél-
kerék, a közelében egy kis tó, „talpasház”,
benne egy kovácsmûhely, kerek alaprajzú
ól, juhhodály, egy épület, ahol kézmûves
mesterségek gyakorolhatók, nádból épített
pásztorkunyhók és még sok minden.

Minden építmény természetes alapa-
nyagokból készült (és készül), sárból, fá-
ból, szalmából, nádból, széná-
ból, hiszen a legfontosabb ve-
zérlôelv számunkra a magyar-
ság népi kultúrájának megôrzé-
se, annak újratanítása és to-
vábbadása gyerekeinknek, a
következô generációnak.

Látogasson el hozzánk csa-
ládjával, gyerekeivel! Ta v a s z t ó l
késô ôszig nyitva vagyunk hét-
végeken (10-tôl 16 óráig),
ilyenkor (is) kipróbálhatók népi
mesterségek, lehet az állatokkal
i s m e r k e d n i …

Kérjük hogy csoportok ese-
tén mindenképpen hívjanak föl
telefonon elôzetes egyeztetés
miatt, hiszen sok olyan foglal-
kozás van, amelyhez elôkészü-
letek szükségesek (kenyérsütéshez elôzô
nap kell kovászolni pl.)!

A szél, a nap, és a friss levegô állandó
társaink, ennek megfelelô öltözetet (esetleg
váltóruhát) javasolunk.

FALUSI TURIZMUS

A hozzánk érkezô vendégeknek szeret-
nénk bemutatni a vidéki élet szépségeit,
a környék látnivalóit. Bízunk benne,
hogy sok embert érdekel a falusi hagyo-
mány, népi örökségünk.

Kínálatunk: Népi mesterségek, ha-
gyományos gazdálkodás, lovas szolgál-
tatás, helyi népi szokások felelevenítése.
Bográcsozás, szalonnasütés, kenyérsü-
tés kemencében.

S z á l l á s l e h e t ô s é g : pásztorkunyhók •
sátrazás • a faluban található vendégfo-
gadók.

NÉPI MESTERSÉGEK

A Kacár tanya olyan hely, ahol kéz, láb,
szem, fül és száj nem unatkozhat. Bôven
talál elfoglaltságot a kovácsmûhelyben,
a fazekaskorongnál, a szövôszéken és a
fonóban, nemez-gyömöszölés, állatgon-
dozás – etetés közben.

Aki pedig többre vágyik, szánthat,
vethet, arathat, csépelhet és ôrölhet, fed-

het tetôt, építhet vályogfalat, pásztor-
kunyhót…

M e s t e r s é g e i n k e t a z ö r e g e k t ô l t a n u l t u k –
a k i k n e k a m i n d e n n a p j u k h o z t a r t o z o t t a z
ô s i t u d á s – , f o l y a m a t o s a n t ö r e k s z ü n k a r r a ,
h o g y ö s s z e g y û j t s ü k ( é s m e g v a l ó s í t s u k ! ) a
m é g e l é r h e t ô s o k m e s t e r s é g b e l i f o g á s t ,
m e l y m a g y a r n é p ü n k ô s i kincse. Segítsé-
g ü l h í v j u k e h h e z a m a g y a r n é p r a j z h í r e s
k u t a t ó i t ; s o k a t m e r í t e t t ü n k p l . H e r m a n
O t t ó , M a l o n y a i D e z s ô , G y ô r f f y I s t v á n
v a g y G ö n y e i S á n d o r m û v e i b ô l .

Fazekasság: A látogatók, vendégeink
lábhajtású fazekaskorongon sajátíthatják
el a mesterség alapfogásait szakavatott
mester irányításával. Az elkészült dara-
bok természetesen elvihetôk.

K o v á c s o l á s : K o v á c s m û h e l y ü n k e t
eredeti darabokkal, régi fújtatóval ren-

deztük be, itt pl. patkókat lehet készíte-
ni, kovácsmester felügyeletével – élet-
kornak megfelelô méretben (óvodás lá-
togatóink egyik legfôbb kedvence!).

Szövés: Eszváta szövôszéken, szövô-
kereteken, vagy övszövôkön is lehet dol-
gozni, kinek melyik a legalkalmasabb.

Fonás: Nálunk a szinte legismertebb
népi eszköz, a rokka is életre kel, lehet
rajta fonni gyapjúból, de készíthetünk
kenderbôl fonalat is.

Nemezelés: Kártolt gyapjúból kisebb
tárgyak készíthetôk, mint pl. karkötô,
labda stb. Természetesen az így készült
darabokat is hazaviheti a boldog tulajdo-

nos.
Vesszôfonás: Újra virág-

korát éli ez az örömteli fogla-
latosság, melyet bárki elsajá-
títhat nálunk. A fûzfavesszôk
itt várakoznak a látogatókra.

Csuhézás: Kukoricacsuhé-
ból gyermekjátékokat és dísz-
tárgyakat készíthetünk.

Fafaragás: Évszázados ôsi
szerszámokkal: lábhajtású fa-
esztergával, vonópadon, vo-
nókéssel és kézi favésôkkel
lehet dolgozni a mûhelyben.

Kôfaragás: K ü l ö n b ö z ô
keménységû kôzetek idomra
vagy tetszés szerinti faragása.

Népi építészet: Csak né-
hány fejezet ebbôl a kimerít-

hetetlen mesterségtudásból, melyeket be
tudunk mutatni a Kacár tanyán: zsúpké-
szítés, taposott szalma tetôfedés, nád te-
tô készítés, sövénykerítés fonás, vályog-
készítés, falazatok: paticsfal, fecskefal,
vert fal, gömbölyegfal, mereglyés fal…

Pásztorkunyhó (magyar csôszkuny-
hó) építése – a századfordulón Herman
Ottó által gyûjtött anyag alapján, nádkö-
tegekbôl, szénakötéllel.

AGROTURIZMUS

Feltett szándékunk, hogy bebizonyítsuk:
a tehén nem lila, és a bontott csirkét ere-
detileg nem nylon, hanem toll borította,
a tojások nem tízesével nônek a tartóban
stb. Ehhez a kísérlethez szükségünk van
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PEST MEGYE – KACÁR TANYA

Falusi vendéglátás és népi mesterségek a Börzsöny lábainál

A fazekasság alapjait a vendékek is elsajátíthatják



egy élô falusi gazdaságra, a benne meg-
levô elemekre (növény, állat, levegô,
napsütés, stb. mint természet), és egy
különös lényre, melynek neve Ember…

A természetbe, az élô falusi gazdaság-
ba kellô harmóniával illeszkedô ember
csodálatos dolgokat hozhat létre. A Ka-
cár tanyán a századforduló körüli gaz-
dálkodást próbáljuk rekonstruálni, mert
onnantól kezdve nagy változás történt.
Mi eddig az elágazásig szeretnénk idô-
ben visszajuttatni az erre kiváncsi láto-
gatót, aki megtapasztalhatja saját keze-
munkájának eredményét, kipróbálhatja
a régi technológiákat, újjáélesztheti a ré-
gi szerszámokat, egyszóval a hagyomá-
nyos gazdálkodást.

A kenyér útja: lovas szántás • kézi
vetés • boronálás • aszatolás • kézi aratás
• kévekötés • hordás • szitálás • kovászo-
lás • dagasztás • sütés a kemencében

Szénakészítés: kaszálás • forgatás •
gyûjtés • behordás • kazalrakás

Szántóföldi munkák: lovas szántás •
trágyázás • boronálás • vetés  • ültetés

Állatgondozás: ló • szamár • birka •
kecske • nyúl • malac • baromfi

Veteményeskert: ültetés • gyomlálás
• kapálás • betakarítás • hagyományos és
eredetileg honos kultúr- és takarmány-
növény fajtáink termesztése

LOVAS TURIZMUS

Szeretettel várjuk a lovastúrázókat,
akiknek ellátásához megfelelô szolgálta-
tást tudunk nyújtani.

• A lovastúrázóknak szálláshely, étke-
zés biztosítása

• Lovaknak szállás, takarmány (maxi-
mum tíz lóig)

• Lovaskocsizási lehetôség

• Túravezetés a Börzsönyben
• Csillagtúrák szervezése igény sze-

rint

ERDEI ISKOLA

Az erdei iskola lényege, hogy a gyere-
kek gyakorlati ismereteket szerezzenek
az iskolában tanult elméleti anyag mellé,
természetközelbe, állatok, növények kö-
zelébe kerüljenek. 

És még egy nagyon fontos: hogy jól
érezzék magukat!

A Kacár tanyán minden lehetôség
adott ehhez, amit az is mutat, hogy né-
melyik iskolás csapat már rendszeresen
visszajár hozzánk, rendszeresen bekap-
csolódva a hagyományos paraszti gaz-
dálkodásba: szántanak, vetnek, aratnak.

A több napos erdei iskola tulajdon-
képpen táborozásnak is tekinthetô,
amely az állatok közelsége és a nagy
örömet okozó népi mesterségek mûvelé-
se által felejthetetlen élményt tud nyúj-
tani a gyerekeknek.

Választható programok iskolás cso-
portoknak:

• Börzsöny ismertetô tanösvény (fló-
ra, fauna)

• Népi mesterségek (kenyérsütés is,
ld. a „Népi mesterségek”-nél)

• Hagyományos gazdálkodás, állat-
gondozás, növénytermesztés

• Népi játékok (például gólyaláb, íja-
zás, lappantyú)

Szálláshely, étkezés: A Kacár tanyán
sátorozási lehetôség, illetve kunyhóban
alvási lehetôség van.

A környezô szálláshelyekkel kapcso-
latban állunk, a szálláshely keresésében
segíteni tudunk.

Az étkezés megoldható a helyi iskolá-
ban, vagy lehet bográcsban is fôzni a ta-
nyán.

MULATSÁGOK, 
RENDEZVÉNYEK

A Kacár tanyán lehetôség van arra, hogy
különféle rendezvényeket bonyolítsunk
le igény szerint, például céges összejö-
vetelek, osztálytalálkozók.

Lehetôségek, ajánlatok:
• Hangulatos szüreti mulatság október

elsô heteiben

• Majális
• Családi,- baráti,- céges rendezvények
• Osztálytalálkozók
• Csürdöngölô (pajtabál, batyusbál)
• Népzene, néptánc
• Cigányzene, nótázás ( tanuljon meg

mulatni – nótatanítás )
Családi hétvége
A Kacár tanya folyamatosan nyitva

áll egyéni látogatóink elôtt április elejé-
tôl október végéig hétvégenként szom-
bati napokon 10-tôl16 óráig.

Családok számára  jó kikapcsolódás a
hétvégén, a nagyvárosból érdemes a ki-
rándulás szekerének rúdját Szokolya fe-
lé irányítani!

Akármennyire is „elcsépelt”, érdemes
elmondanunk, hogy a mai rohanó világ-
ban a legtöbb családnak nincs módja ter-
mészetes közegben közös élményeket
szerezni. Nálunk mindenki megtapasz-
talhatja, mi a valóságtartalma ennek a
mondatnak.

Mi megadjuk a lehetôségét annak,
hogy a család együtt alkosson valami
maradandót, akár a kovácsmûhelyben,
akár a faragószéknél.

A hétvégi programba beletartozik a ke-
n y é r- vagy pogácsasütés és egy népi mes-
terség kipróbálása (minden héten másik).
A gyerekek megismerkedhetnek a háziál-
latokkal, kultúrnövényeinkkel. Lehet ko-
csikázni, szamaragolni, de van bográcso-
lási, illetve szalonnasütési lehetôség is.

LÉ N Á RT IS T V Á N
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A FATOSZ tagságához tartozó Fritt-
mann Testvérek Kft. borászata Soltvad-
kerten, a Kunság déli részén fekvô alföl-
di kisvárosban található.

A két testvér, Frittmann János,
Frittmann István és a szûkebb családi
kör 1987-óta munkálkodik, végez szô-
lész, borász és kereskedelmi tevékeny-
séget. Ezen a magyarországi legnagyobb
borvidéken már a szüleink és a nagyszü-
leink is szôlôtermesztéssel foglalkoztak.
A szülôktôl örökölt családi birtok bôví-
tésével jelentôs pincészetté nôtte ki ma-
gát. Az új generáció sem fordult el ettôl
a hagyománytól, a két legifjabb fiú is
borászatot tanul. 

Mindig is elsôdleges célunk volt,
hogy a térség kiemelt minôségû, legjobb
szôlôfajtáiból állítsuk elô borainkat.

A fehér és rosé borok nagy része re-
duktív technológiával készül, aminek
következtében gyümölcsösek és üdék.
Az ezerjónk készül fahordós változatban

is, ami száraz, de van késôi szüretelésû
természetes édes is. Ez a régi magyar
szôlôfajta városunk fô fajtája, zászlós
bora. A Cserszegi Fûszeres és Irsai
Olivér egyre népszerûbb hungarikum
fajták, mindkettônek finom muskotályos
illata és íze van. Választékunkban meg-
találhatók a világfajták is, Sauvignon
Blanc. Kékfrankos Rosénkra jellemzô a
fehér borok üdesége és a vörösborok fû-
szerezettsége, amihez enyhe szénsavas-
ság párosul. 

A vörösborok hagyományos és a kor-
szerû technológia ötvözésével, fa és bar-
rique érleléssel készülnek. Magas hu-
musztartalmú termôterületekrôl szüre-
teljük a Kékfrankost, Blauer Portugie-
sert, Merlot, Kadarkát, Cabernet Sau-
vignont. Boraink kiemelkedô eredmé-
nyeket érnek el a hazai és külföldi bor-
versenyeken

A pincészet a közelmúltban új szolgál-
tató résszel bôvült. A tavalyi agroturiszti-

kai rendeletnek köszönhetôen borkósto-
lásra és pincelátogatásra szívesen fogad-
juk elôzetes bejelentkezés alapján az ide
látogatókat és a helyben vásárlókat. 

FRITTMANN JÁNOS
ÉS FRITTMANN ISTVÁN
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AZ ÉV BORÁSZA 2007 GYÔZTESE

A Frittmann Pincészet 

NEVES AGROTURISZTIKA DÍJAZOTTAINK

A pincészet kiemelkedô borai közé tartozik a Kadarka, Kékfrankos Rose, a Cabernet Sauvignon és az Irsai Olivér



Eger külterületén a Bajusz völgyben
(Donát út) mûködik a gazdaságunk,
amely egy hagyományos magyar tanya.
Elsôsorban állattartással és a termékek
feldolgozásával foglalkozunk, ezt tud-
juk bemutatni, kiegészítô tevékenysé-
günk a falusi vendéglátás. A gazdaság-
ban közel száz kecske, három ló, sertés
és aprójószág van.  A kecsketej feldolgo-
zására EU által engedélyezett sajtüzem
mûködik, melynek termékei Kiváló
Magyar Élelmiszer védjegyesek. 

A hozzánk látogatóknak termékeink-
bôl sajtkóstolót és vásárlást tudunk biz-
tosítani. Szintén saját termékeinkbôl ren-
delkezésre áll kecskekolbász, tejes gida,
mely a helyszínen kemencében megsüt-
hetô, házi szalonna, tanyasi friss tojás.

A FATOSZ-hoz tartozó vendégház 8
fô részére kényelmes, de 2–3 fôre még
pótágyazható. A parkosított udvaron al-
kalmi, nem szállóvendégeknek 15–20 fô
részére kényelmesen tudunk rendez-
vényt biztosítani. Felszerelt konyha, sza-
badtéri kemence, kerti grill, nyársalás és
bográcsozás biztosított. A szabadidô el-
töltésére lehetôség van túrázásra, sporto-
lásra, lovaglásra, sétakocsizásra és a ta-
nya megtekintésére.

A fenti vendégasztal szolgáltatásait az
alábbiak miatt javasoljuk:

• Közismert a kecsketej táplálkozás-
élettani hatása.

• A kecske teje a legkönnyebben
emészthetô tej, könnyebben, mint a te-
héntej, mert a tejzsír és tejfehérje fino-
mabb eloszlásban van benne.

• A könnyen emészthetô fehérjéknek,
zsíroknak nagy jelentôsége van a cse-
csemôk, gyomorbetegek, emésztési za-
varokkal küszködôk, lábadozók, sporto-
lók táplálásában. 

• Már ôseink körében is közismert
volt, hogy a kecsketej rendkívül elônyös
a gyerekek és idôs emberek számára.

• A kecsketej ásványianyag (Ca, P és
Cl) tartalma meghaladja a tehéntejét.

• Vitamintartalma háromszorosa a te-
hén tejének.

• A kecsketej aminosav-garnitúrája
teljes, ezért fogyasztása igen egészséges. 

• Ezekkel is magyarázható, hogy a
kecsketejet több betegség ellenszeré-
nek tekintik, gyógyszerként is fo-
g y a s z t j á k .

• A kecskék tápláléka természetes,
vegyszermentes így a káros szermarad-
vány kizárt.

• A kecskék egészségi állapota nem
teszi szükségessé a gyógyszer, illetve
tápszer bevitelt.

• A tisztán kezelt kecsketej csíraszá-
ma igen alacsony. Tuberkulózis és bru-
cellózis az állatfajra nem jellemzô, de
orvosilag is bevizsgált az állomány.

• A kecskesajtok különleges íz - és za-
matanyaguk mellett koncentrált formá-
ban tartalmazzák azt a sok elônyös fak-
tort, amely a kecsketejre jellemzô.

• A kecskesajt elôállítás kisüzemben
történik, így egy adott termelô sajtja kizá-
rólag rá jellemzô. Különleges egyedi íz- és
zamatanyagú. A gyártási és érlelési folya-
mat során tökéletes élvezeti cikké alakul.

A kecskegida húsának fehérjetartalma
a sertés és a juhéhoz, sôt a marha húsá-
hoz viszonyítva is nagy, energia értéke
pedig viszonylag kicsi. Ennek tulajdo-
nítható a világpiaci keresettsége.

A nálunk kínált egyedek igen kis koruk-
ban kerülnek vágásra, így a táplálékuk
még csak az anyatej. Ez meghatározza az
ízüket és zsírszegénységüket. Elkészítésük
egybesütve, vagy töltve lehetséges.

SZABÓ LÁSZLÓ
EGEDIUS Vendégház
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A KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZER-VÉDJEGY BIRTOKOSA

Az EGEDIUS Vendégház vendégasztal ajánlata

A kecskesajtoknak nemcsak különleges íz- és zamatviláguk van, de emellett rendkívül egészségesek is



„Gulyás-hús … egy casseroléba
tedd veres hagymával együtt és
tedd hozzá a húst és tulajdon le -
vébe fôzzed, sózd és paprikázd-
meg; utoljára hintsd-be liszttel
hogy a leve sûrûbb legyen, és to -
vább ne fôzd.”
Közönséges és legújabb Nemzeti

Szakács Könyv, Kassa 1826.
(Gundel Károly magángyûjtemé-

nye)

A gulyás az Alföld egyik legjel-
legzetesebb eledele. M i k s z á t h
Kálmán írta több, mint 110 évvel
ezelôtt: „Nem szabad tehát a ma-
gyar konyhát pusztulni hagyni!”
Mai felgyorsult világunkban,
ahol egyre inkább terjed az uni-
formizálódás, fokozottan szükség
van önmagát, önmaga kultúráját
vállaló és megôrzô Magyaror-
szágra. Egy nép kultúrájának
szerves része a gasztronómia.
Táplálkozás-kultúránkat megô-
rizve tudunk egyediek és gazdag
hagyományokkal rendelkezô nemzet
lenni az EU-ban.

A Szolnoki Gulyásfesztivál Egye-
sület 2000. december 7-én alakult meg
szolnoki székhellyel. Az egyesületet a
Szolnoki Gulyásfesztivál ötletadója,
szervezôje Csányi Sándor és Királyházi
Andor hívták életre.

Kiemelt célja: 
• A magyar gulyás étel, mint a magyar

étkezési kultúra egyik hagyományos
ételének gondozása, történetének, elké-
szítési hagyományainak kutatása. A
Szolnoki Gulyásfesztiválnak, mint az
egyesület kiemelt rendezvényének ápo-
lása, fejlesztése, évenkénti megrendezé-
se. 

Szolnok és térsége néprajzi, kultúrhis-
tóriai, gasztronómiai, idegenforg a l m i
hagyományaink feltárása, ápolása és a
jövô számára való megôrzése.

• A fiatalok bevonása a hagyomány-
ôrzô tevékenységbe, a maradandó érté-

kek bemutatása, megôrzése, ápolása,
fejlesztése.

• A magyar tájjellegû gasztronómia
értékeinek megôrzése. Az egyesület fen-
ti hagyományôrzô tevékenységet kie-
melten az Alföld, a Tisza-völgye – bel-
és külföldi szakaszával érintkezô telepü-
lések – fejti ki. A feltárt értékeket bel- és
külföldön népszerûsíti.

• Az Európai Unió, a magyar térségi,
területfejlesztési és innovációs feladatok
adaptálása kiemelten a hagyományôrzô,
gasztro-turisztikai célok megvalósítása
érdekében.

• A magyar gulyás étel védjegyezteté-
sének szorgalmazása, minôségének biz-
tosítása. A magyar gulyásétel hagyomá-
nyait ápoló szakmai, baráti kör szerve-
zése.

A Szolnoki Gulyásfesztivál Egyesület
szervezetét folyamatosan fejlesztettük a
2006-os évben. Átszerveztük az egyesü-
letet a Magyar Gulyás Gasztro-Turisz-

tikai Egyesületté, ahol a szak-
mai cél: a gasztro-turisztikai ha-
gyományok kutatása, a tudás,
technológia innovatív fejlesztése,
elterjesztése.

A fejlesztési projekt célja, in-
dokoltsága, elônyei: 

Az Európai Unióban a már
több évszázados hagyománnyal
rendelkezô társadalmak azért
voltak képesek a magyarnál jóval
hatékonyabb eredményeket fel-
mutató turisztikai ipart létrehoz-
ni, mert felépítették azon szerke-
zeti struktúrákat, amelyek a ta-
pasztalati tudás felhalmozása és a
szervezeten belüli egymásnak va-
ló átadása által képesek hatéko-
nyan mûködni.

Ezek a vidékfejlesztési-turisz-
tikai szervezôdések mûködési ke-
retet biztosítottak a térségek, ré-
giók vonzerô- tulajdonosai, szol-
gáltatói, turisztikai, oktatási in-
tézményei, önkormányzatai szá-
mára arra, hogy:

• kialakulhasson az egységes termék-
politika,

• egyeztetett rövid és hosszú távú fej-
lesztési elképzelések szülessenek,

• megfogalmazható legyen az egysé-
ges térségi turisztikai marketing straté-
gia,

• kialakulhasson az egységes turiz-
mus stratégia, ezáltal a turisztikai termé-
kek a meghatározott turisztikai célcso-
porthoz, mint egységes turisztikai ter-
mék, közvetíthetôk legyenek.

A turisztikai látnivalók megtekintése
ma már önmagában nem tekinthetô
olyan közönségvonzó célterületnek, mint
a '90-es években. Ezért komplex turiszti-
kai élmény-szolgáltatások megtervezése,
mûködtetése szükséges. Ahol ezt a tér-
ségben fellelhetô hagyományok ápolásá-
val, azok megôrzésével össze tudják
kapcsolni, azokon a területeken van le-
hetôsége a turisztikai szolgáltatóknak új
piaci szegmenseket megteremteni.
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HAGYOMÁNYÔRZÉS A GASZTRONÓMIÁBAN IS

Szolnoki Gulyásfesztivál

Tégy bele húst, hagymát, krumplit, zöldségeket…

NAGYOBB GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEINK



Az elôzményekrôl

Csányi Sándor vendéglátóipari szakem-
ber 1999-ben talált egy rést, egy szeg-
menst, ahol nem volt érdemleges rendez-
vény a szabadtéri fôzôversenyek között.
Ez volt a gulyásfesztivál gondolata.
Ekkor találkozott Királyházi A n d o r r a l ,
aki több éves rendezvényszervezô ta-
pasztalatával egyértelmûen a gondolat
mellé állt. Így született meg a Szolnoki
Gulyásfesztivál – gulyásfôzô verseny.
Ma már a szervezést a két ötletgazda ál-
tal életre hívott Szolnoki Gulyásfesztivál
Egyesület keretein belül valósítják meg. 

A rendezvényrôl 

A rendezvény alapgondolata, hogy a ha-
gyományápoláson túl szerezzük vissza
az embereknek az egyik legnagyobb ér-
téket, a baráti beszélgetések, találkozá-
sok okozta örömet. Így a gulyásfesztivá-
lon a fôzésen, nemes versengésen túl
visszacsempésszük a közösségbe az em-
beri szó varázsát.

Ez az elképzelés be is igazolódott, hi-
szen ma már sokszor az elmaradt baráti,
munkahelyi rendezvényeket helyettesíti
a fesztiválunk.

1. Gulyásfesztiválon 136 csapat, kb.
9.000–10.000 fô versenyzô és látogató

2. Gulyásfesztiválon 198 csapat, kb.
13.000–15.000 fô versenyzô és látogató

3. Gulyásfesztiválon 208 csapat, kb.
22.000–23.000 fô versenyzô és látogató 

4. Gulyásfesztiválon 338 csapat, kb.
32.000–35.000 fô versenyzô és látogató 

5. Gulyásfesztiválon 637 csapat, kb.
50.000–55.000 fô résztvevô és látogató 

6. Gulyásfesztiválon 652 csapat, kb.
60.000–65.000 fô résztvevô és látogató 

7. Gulyásfesztiválon 693 csapat, kb.
65.000–70.000 fô résztvevô és látogató

8. Gulyásfesztiválon 723 csapat, kb.
70.000 fô résztvevô és látogató, 

9. Gulyásfesztiválon 726 csapat, kb.
60.000 fô résztvevô és látogató volt.
Mindez rossz idôjárás mellett.

A fesztiválon fontos szakmai szem-
pont, hogy a nemcsak a fôzôcsapatok és
baráti körük igényeit elégítsék ki a szerve-
zôk, hanem a csak látogatóként érkezôkét
is. Ezért szervezünk színpadi porg r a m o-
kat, hagyományôrzô kézmûves sort és be-
mutatókat a tájegységek étel-ital kínálatá-
ból. 2003-tól éveken keresztül nem foly-
tattuk tovább a versenyszerû zsûrizést a
nagy létszámok miatt, így a fesztivál jel-
leg domborodott ki. 2006-ban ismét meg-
hirdettük a versenyt, változtatott feltéte-
lekkel. A fesztivál iránt az érdeklôdés ma
már nemzetközinek nevezhetô. A K á r p á t -
medence magyar-lakta területeirôl szinte
mindenhonnan volt fôzôcsapat és vendég.
A Gulyásfesztivál, céljához híven tisztel-
gés a magyar konyha elôtt. A h a g y o m á-
nyok felélesztésével, ápolásával együtt ki-
tûnô hangulatú, vendégcsalogató progra-
mot nyújt az idelátogató vendégeknek.

Az Egyesület és a Gulyásfesztivál ala-
pítása után röviddel a turisztikai szakma
érdeklôdésének központjába került. Így
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A gulyásfôzô verseny résztvevôi és „zsûrizôi” egyforma izgalommal várják, hogy elkészüljenek az ételek

„A rendezvény 
alapgondolata, hogy a 
hagyományápoláson túl
szerezzük vissza az em-

bereknek a baráti 
beszélgetések, találkozá-
sok okozta örömet. Így a
gulyásfesztiválon a fôzé-
sen, a nemes versengésen
túl visszacsempésszük az 
emberi szó varázsát.”



2003-tól figyelték munkánkat, amelynek
meg lett az eredménye. Az azóta eltelt
idôszakban szinte évrôl-évre kiérdemel-
tünk egy-egy rangos elismerést.

Nemzetközi kapcsolatokról

2001-ben Egyesületünk felvette a kap-
csolatot a Dániában mûködô Nemzetközi
Gulyásleves klubbal. Mangold Gyula b a-
rátaival 30 éve megalakította a Det In-
ternationale Gulyásleves Selskab- o t ,
azaz a Nemzetközi Gulyásleves Klubot. 

2002-ben a Gulyásfesztiválon fran-
cia mesterszakácsokat köszönthettünk
Pascale Bouton asszony és L o u i s -
Michel Bouton úr személyében. 2003-
ban az Egyesület küldöttsége a Mont-
reuil Leves Fesztiválon mutatkozott be
viszonzásként. 2004. január 23–25. kö-
zött részt vettünk az Elsô észak-európai
Turisztikai Szalon (Côte d'Opale –
Gravelines, Franciaország) turisztikai és
gasztronómiai kiállításon. Magyaror-
szágot a Szolnoki Gulyásfesztivál Egye-
sület képviselte. 

2002–2006: A vajdasági (Szerbia)
hagyományôrzô / gasztronómiai szer-
vezetekkel kiemelten jó a kapcsolatunk.
Kölcsönösen látogatjuk egymás rendez-
vényeit, tapasztalatainkat átadjuk. Több
esetben versenyeztünk a Vajdaságban,
Újvidéken, valamint a rendezvényeken a

zsûriben történô közremûködéssel segí-
tettük a szakmai tapasztalatok átadását. 

2005-ben lehetôséget kaptunk Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Önkormány-
zata, az Észak-alföldi Régió Marketing
Igazgatósága által szervezett lengyel és
szlovák turisztikai rendezvényeken,
hogy bemutatkozzunk, népszerûsítsük a
gulyásétel hagyományait. Az elmúlt 1–2
évben jelentôsebb érdeklôdés mutatko-
zott román, szlovák, lengyel területrôl a
fesztivál iránt.

2 0 0 6 - b a n , április 29–30-án Szolnok vá-
rost képviseltük Nagybányán (Románia,
Mára-Maros megye) a Tavasz Fesztiválon,
ahol a fôzôversenyben is részt vettünk.

Május 26–28. között meghívásra részt
veszünk a teplicei (Csehország) „Nem-
zetközi Fürdôszezon megnyitón”, ahol
gasztronómiai bemutatót tartunk, vala-
mint képviseljük a térségünk gasztro-tu-
risztikai rendezvényeit.

Augusztus 6-án Kamocsán (Szlová-
kia) voltunk a Gastrofest fesztivál ven-
dégei, majd augusztus 26-án látogattunk
el a hagyományôrzô napra Nagysallóra
(Szlovákia).

Szakmai kapcsolatokról

A Szolnoki Gulyásfesztivál Egyesület
alapító tagja a Gasztrofeszt Egyesületnek
(Magyar Gasztronómiai Fesztiválok

Szövetsége). A Gasztrofeszt tömöríti az
ország szabadtéri fôzôversenyeinek kie-
melt tagjait, illetve azokkal együttmûkö-
dô szervezeteket. Célja, a szabadtéri fô-
zôversenyeket és fesztiválokat szervezôk
érdekképviseletét meghatározni, marke-
ting ernyô szerepet betölteni. 

Magyar Hagyományôr Világszövet-
ség – katona és huszár hagyományok
hazai és nemzetközi szervezete. 

Az egyesületet 2006. februárban vet-
ték fel, elismerve a Szolnoki Gulyás-
fesztivállal eddig elért országos és
nemzetközi hagyományôrzô tevékeny-
s é g e t .

G K RTE – Gödöllô és Környéke
Regionális Turisztikai Egyesület – tár-
sult partnerként az Egyesületünk az
együttmûködés során kívánja átvenni a
hasznos civil és turisztikai tapasztalato-
kat.

Közép-Tisza LEADER közösség –
szakmai kihívásnak érezzük, hogy a tu-
risztikai tapasztalatainkat átadjuk azok-
nak a közösségeknek, ahol jó kezdemé-
nyezések vannak, de nem értek el még
annyi eredményt.

Számunkra is fontos az európai telepü-
lési gondolkodásmód megismerése, ah-
hoz történô alkalmazkodás megszerzése. 

MAGYAR GULYÁS
GASZTRO-TURISZTIKAI EGYESÜLET

ELNÖKSÉGE
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A hamarosan tízéves Szolnoki Gulyásfesztivál, céljához híven tisztelgés a tradicionális magyar konyha elôtt



A tájra jellemzô termékre alapozó tema-
tikus utak hazánkban jelentkezô szapo-
rodása inspirálta a Hajdú-Bihar megyé-
ben lévô torma termelô kistérség telepü-
léseit a tormaút létrehozására.

2002. február 1-jén hat település –
Bagamér, Álmosd, Kokad, Létavértes,
Újléta, Vámospércs – önkormányzata, a
kistérség torma termelôi, forgalmazói,
turisztikai szakemberei Újléta székhe-
lyen alakították meg Hajdú-Bihar me-
gye elsô tematikus turisztikai útvonalát.

Az egyesület célja

• A kistérség hátrányos helyzetû la-
kosságát a turizmus eszközeivel pótlóla-
gos jövedelemhez juttatni, ill. a meglévô
forrásokat hatékonyabban kihasználni. 

• Egységes turisztikai információs
rendszer létrehozása. 

• A természeti és ember alkotta turisz-
tikai kínálat, turisztikai termékcsomag-
gá alakítása; túra ajánlatok kidolgozása
és turistákkal történô megismertetése. 

• A vendégfogadói kultúra meghono-
sítása illetve megerôsítése, falusi ven-
dégfogadó helyek kialakítása, falusi
vendégfogadók képzése. 

Az eddigi tevékenységek és eredmé-
nyek az elmúlt évekbôl: 

• Utazási vásárokon bemutatni a tele-
pülések turisztikai kínálatát 

• Turisztikai kiadvány készült a Tor-
maút településeirôl 

• Turisztikai fejlesztési terv készült az
egyesület településeirôl 

• Turisztikai információs táblák ké-
szültek a településekbe érkezôk tájékoz-
tatására 

• A Torma Nap rendezvényeit évente
megrendezzük. Torma „Kerekasztal”
rendezvény keretében egy asztalhoz ül-
tetjük a helyi roma civil egyesületeket, a
tormatermelôket, a torma felvásárlókat,
hûtôház tulajdonosokat, a helyi falusi
vendégfogadókat, a hat település külön-
bözô civil szervezeteinek képviselôit és
a helyi önkormányzatok képviselôit 
Projektek

Tormanapok 

A tormaút településeken számtalan tu-
risztikai érték található, az épített és ter-
mészeti környezet megannyi védendô és
bemutatható látványt nyújt.

A több települést érintô rendezvény
sorozat bemutatja a kistérség népmûvé-
szetét és gasztronómiáját. A népmûvé-
szet elemei, a kézmûvesség, a dalok és

táncok összegyûjtésre, bemutatásra, ér-
demesek.

A torma termelés szakszerû végzése a
mindennapi megélhetés fontos része,
ezért a termelôi ankétok mint a rendez-
vények kísérô programjai hasznosak.

A vendégek, meghívottak és leendô
turisták megjelenése az alacsony szinten
mûvelt helyi vendég fogadást, szállása-
dást fejlesztô tényezôként lép fel.

A településeket egységesen bemutató
turisztikai kiadvány hiánypótló, elkészí-
tése a turizmus fejlôdése szempontjából
nem kikerülhetô lépés.

Elkészült a települések közös és egy-
séges turisztikai fejlesztési terve, amely
mentén történnek a turisztikai fejleszté-
sek, illetve ütemezett megvalósításuk.

Tagjaink

Vámospércs önkormányzata • Bagamér
önkormányzata • Álmosd önkormányza-
ta • Kokad önkormányzata  • Létavértes
önkormányzata • Újléta önkormányzata
• Magyar Torma Megmentéséért Alapít-
vány • Hugaro Torma Kft. • Karácsony
Kft. • Sventek Kft. • Falusi Turizmus
Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége • Bete-
kincs Étterem

TORMAÚT TURISZTIKAI EGYESÜLET
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Hajdú-bihari sajátosság: a Tormaút

A tormaút útvonalán lévô hat település együttese, jól bejárhatóan, egy geográfiailag,
ideális körút mentén található. A szomszéd települések egymástól nem távolabb, mint
10–12 km-re fekszenek.

Ajánlott útvonal: Vámospércs, Újléta, Létavértes, Kokad-Álmosd, Bagamér.

A teljes útvonal hossza 70 kilométer.

A tormaút programjai 1–3 napos idôtartamban egyénileg és csoportosan érkezôknek
egyaránt ajánlottak. Az útvonal bejárható kerékpáron, lóháton és szekéren, valamint
gépjármûvel. A térségbe érkezhetnek vonattal, autóbuszal vagy saját jármûvel. Étke-
zési lehetôség található: Kokad Betekincs Vendéglô, Létavértes Piremon Szabad-
idôközpont, a Puszta Vándora vendéglôben.

Tematikus témák a tormaúton: gasztromómiai túrák, népi kismesterségek, roma kultú-
ra, tájházak, hagyományok, templomok a tormaúton, természetvédelmi értékek, tájvé-
delmi körzetek, térségi folklor (rendezvények a bemutatásra és lehetôség az elsajátí-
tásra), tormatermesztés és feldolgozás.



Az alábbiakban egy teljes menüsort mu-
tatunk be, ízelítôül egyik a bács-kiskuni
háziasszonyunk, Czakóné Bartucz Kata -
lin vendégasztaláról, amelynek fôsze-
replôje a burgonya. Magas C-vitamin
tartalmú élelmiszerünk ugyanis a máso-
dik kenyérként volt emlegetve a régi
idôkben.

Bizonyára mindenki ismeri a kifeje-
zést: „Ízlés szerint, tetszés szerint”. Hát
ebben a kifejezésben bizony titok rejlik.
Így például a jó burgonyás tészta titka
is a hozzávaló anyagok helyes aránya.

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 20–30
dkg liszt (a burgonya minôségétôl függ),
1 tojás, 3–4 dkg zsír.

A burgonyát megtisztítjuk, pici sóval
feltesszük fôni. Majd, ha puha, leszûr-
jük, összetörjük és hozzátesszük a fent
felsoroltakat.

Ez az alapja a gölödinnek, a gombóc-
nak, a nudlinak, a jó krumplis pogácsá-
nak is.

Gölödinleves
Egy jó fej vöröshagymát meg-
pirítunk, majd levesszük és
hozzátesszük a pici ôrölt szép
piros paprikát. Majd felenged-
jük csontlével, vagy sonkalé-
vel. Ezekkel a legfinomabb.
Közben már elôkészítettük a
pici, apró gölödineket, majd
ha már forr legalább 10 percet
a lét, beletesszük az apró le-
vesbetéteket, ha felforrt, 1–2
perc után levesszük a tûzrôl,
ne fôjön el. 

A gölödinleves igen kedvelt jóízû
étel, de sajnos ma már nem szerepel a
vendéglôsök étlapján.

Szilvásgombóc
A fent leírt burgonyás tésztát körülbelül
két centiméter vastagra nyújtjuk, koc-
kákra vágjuk és a közepébe tesszük a
friss szilvát fahéjjal, télen pedig a ke-
ményre fôzött szilvalekvárt. Csinos kis
gombócokat formálunk belôle. Enyhén
sós vízbe kifôzzük, majd leszûrjük pirí-
tott zsemlemorzsában megforgatjuk. Íz-
lés szerint fahéjas porcukorral hintjük
meg.

Nudli
A jó burgonyás tésztát ujjnyi vastagsá-
gúra nyújtjuk, majd körülbelül 2 centi-
méter hosszúságúra vágjuk, kissé liszte-
zett deszkán külön-külön megsodorjuk,
az elôbbi módon kifôzzük, majd leszûr-

jük és olvasztott zsíron megforgatjuk.
Tetszés szerint adunk hozzá mákot, vagy
sajtot, de lehet pirított zsemlemorzsára
rakni, úgy is kiváló.

Krumplis pogácsa
Szintén a megadott recept szerinti tész-
tából 1–2 centiméter vastagságút nyúj-
tunk, majd kisszaggatjuk és forró olaj-
ban kisütjük. Kiváló, ha házi baracklek-
várral megkenjük.

Dödölle
Ennek a tésztája kissé más, mint a fent
leírtak, de igen hasonló. 

A hozzávalók: 1 kg burgonya, 20 dkg
liszt, pici só.

A burgonyát megtisztítom, felteszem
fôni, ha már elfôtte a levét összetöröm,
beleszórom lassan a lisztet, pár percig a
tûzön hagyom, majd kizsírozott tepsibe
zsíros kanállal beleszaggatom. Sütôbe

teszem 15–20 percre és kissé
megpirítom. 

Régen ez az étel önálló fo-
gásként került az egyszerû
emberek asztalára. A sütés vé-
gén egy kevés pirított hagy-
mával megszórták. Köretként
is kitûnô, mi a csirkepaprikás
mellé fogyasztottuk igen nagy
sikerrel.

Hosszan sorolhatnánk még a
b u rgonyából készült fino-
mabbnál finomabb ételeket,
hiszen sok-sok van még eze-
ken kívül.
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Menüsor a falusi vendégasztal számára

Falusi vendégasztal nehezen képzelhetô el paprikás csirke nélkül

A jó burgonyás nudli többféle ízesítéssel fogyasztható

A kruplilángos magában, köretnek és borkorcsolyának is kiváló 
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KIADJA:
FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

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

Felelôs kiadó: Dr. Csizmadia László
Szerkesztô: Gazsó Rita, Szalay-Zala Andrea

Szerkesztôség: 1077 Budapest, Király u. 93.

Nyomdai munkák: ERICOM Kft.

Ízelítô a Diós Tanya falusi vendégasztaláról


