A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.07.15 12:18:17

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 6 1 1 8

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.07.15 12.23.52

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

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 7 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Király
93

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 3 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 6 1 1 8

/P k.6 0 9 2 8

1 8 0 6 7 4 9 1

/ 1 9 9 4

1

4 2

Frankó Pál

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

318

231

318

231

Forgóeszközök

9 231

15 724

I. Készletek

1 021

991

II. Követelések

1 790

7 830

6 420

6 903

9 549

15 955

8 235

13 711

7 839

8 235

396

5 476

1 169

2 109

1 169

2 109

145

135

9 549

15 955

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

8 127

14 510

8 127

14 510

3 937

2 294

3 937

2 294

1 701

1 728

1 701

1 728

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

1 170

1 170

0

0

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

12 064

16 804

12 064

16 804

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

11 001

16 238

11 001

16 238

5. Anyagjellegű ráfordítások

7 979

7 941

7 979

7 941

6. Személyi jellegű ráfordítások

1 960

1 630

1 960

1 630

133

187

133

187

1 596

1 570

1 596

1 570

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

11 668

11 328

11 668

11 328

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

11 668

9 779

11 668

9 779

396

5 476

396

5 476

396

5 476

396

5 476

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 170

0

1 170

0

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 7 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Király

93

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 3 0 0 / P k .6 0 9 2 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 4

0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1

1

4 2

Frankó Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer működtetése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

239/2009 Korm.rend.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: falusi szállásadók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

572

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 7 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Király

93

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 3 0 0 / P k .6 0 9 2 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 4

0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1

1

4 2

Frankó Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Isk.rendsz-n kivüli felnőttképzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2013.évi LXXVII.tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: falusi mikrováll-i tev.folytató magánszem.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

61

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 7 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Király

93

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 3 0 0 / P k .6 0 9 2 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 4

0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1

1

4 2

Frankó Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szak- illetve üzletviteli szaktanácsadás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

52/2012 VM rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: agroturisztikai mikrovállalkozások
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

36

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 7 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Király

93

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 3 0 0 / P k .6 0 9 2 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 4

0 0 0 6 1 1 8

1 8 0 6 7 4 9 1

1

4 2

Frankó Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érdekvédelmi képviselet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIXtv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: szövetségi tagoknak
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

700

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Napraforgós szállásh.minősítés
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

234
Előző év

Minősített képzés
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
839
Tárgy év
515

Előző év

Kiállításon megjelenés

1 459
Tárgy év

5

344

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

754

2 642

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

754

2 642

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

12 064

16 804

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

12 064

16 804

H. Összes ráfordítás (kiadás)

11 668

11 328

1 960

1 630

11 668

9 779

396

5 476

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.07.15 12.23.52

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2020.07.15 12.23.53

PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
Szakmai beszámoló 2019.pdf

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
2019. évi szakmai beszámoló

Lehetőségek a falusi turizmusban képzés
A képzés 2019. február 14. – 2019. május 25. között a Szent István Egyetemen lett megtartva,
25 fő vett részt, amelyen a hallgatók az elméleti ismeretek mellett gyakorlati kompetenciákkal
is gazdagodtak. Az ismeretanyag kiterjedt az általános vállalkozói ismeretekre, a
rendezvényszervezés és a falusi szálláshely szolgáltatás kardinális kérdéseire. A gyakorlati
szemle során Etyekre látogatott el a csapat, ahol a helyi közösség kiváló példáját tekinthették
meg a résztvevők. Többek között a Csokoládé Manufaktúra termékeit, így helyi gasztronómiai
és kulináris élményeket vihettek haza a képzés zárásával, miután ellátogathattak a település 4
napraforgós szálláshelyére. A felnőttképzés szabályainak megfelelően írásbeli vizsgával zárult
a képzés, melyet kiegészítettünk szóbeli résszel, ahol a hallgatók üzleti tervüket prezentálhatták
elméleti és gyakorlati szakemberek előtt, így visszajelzést kaptak az elkészített házi
dolgozatukról.
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) 2019. szeptember 26-29.
között került megrendezésre, ahol a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 6 pulttal vett
részt, melyből egy információs pultként funkcionált tájékoztató anyagokkal, ahol többek között
országos szálláskatalógust, illetve vendégházak szóróanyagait is megkaphatták az érdeklődők.
A további pultokon kézműves szolgáltató tagjaink árusíthatták különféle termékeiket, így
Heves, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Békés megye tagjai különleges kézműves
termékeit volt lehetőség megtalálni a kiállításon.
A megfelelő marketing biztosítása érdekében éltünk az Agrármarketing Centrum és az OMÉK
Facebook oldalán lévő hirdetési lehetőséggel.
A kiállításra díjátadót is szerveztünk tajgaink részére, ahol a régiók falusi szállásadóit
jutalmaztuk meg oklevéllel és értékes, névre szóló kézműves ajándékokkal.

1

A nyerteseket az alábbi táblázatban láthatják:
Megye

Név

Baranya megye

Arnold János

Békés megye

Maczkó Ferencné

Heves megye

Hollóné Czvack
Mariann
Révész Márta

Jász-Nagykun-Szolnok
megye

Kozáriné Szám Csilla

Komárom-Esztergom
megye
Zala megye

Sebők Sándor

Heves megye

Haász Tamásné

A Szövetség a következő kiállításon is részt fog venni, mivel nem csak marketing szempontból
kiváló lehetőség, mind a Szövetség, mind a tagjaink számára, azonban tökéletes alkalom
kapcsolatépítésre és a tagok közötti kommunikáció erősítésére is.
Falusiturizmus.eu honlap
A FATOSZ arra a döntésre jutott, hogy a www.faluisturizmus.eu honlappal kapcsolatban
különféle javítások szükségesek, melynek érdekében októberben tárgyaltunk az üzemeltető
céggel (Chrome-Soft Kft.). Ennek következtében januárral el tudtuk kezdeni az új honlap
látványtervének kialakítását, melyhez tagjaink aktív részvételéhez is szükség volt, mivel a
főoldalon a slider képeknél az autentikusabb hatás elérése érdekében tagjaink képeit tettük
közzé.
Március közepén kezdtük el hirdetetni tagjaink részére a megjelenési lehetőséget, de a
koronavírusra való tekintettel nyitottunk azon szálláshelyek felé is, akik nem tartoznak a
Szövetséghez, így más falusi szálláshelyek is felkerülhettek honlapunkra térítésmentesen,
melyről a turizmus.com is jelentetett meg cikket.
A folyamat közben két új együttműködés is született. A honlapon már az Ízőrzők receptjei is
megtalálhatóak a tradicionális gasztronómia terjesztése érdekében, a Kertészkuckó Gazdabolt
pedig kedvezményt ajánlott fel tagjaink részére.
Összegyűjtöttünk minden fontos információt a képzést, a védjegyet, illetve a pályázati
folyamatot illetően, így már ezek az információk is szerepelnek a honlapon.
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Ezeken felül (főleg falusi) rendezvényeket is töltünk fel folyamatosan az oldalra, mellyel
szintén szeretnénk támogatni tagjainkat, illetve a kevésbé látogatott térségeket.
Minősítők képzése
A minősítők képzése 2020. január 25-26. között került megrendezésre Egerben, melyen 33
minősítő vett részt és tett egyben eredményes vizsgát.
Az alábbi előadásokon vettek részt a minősítők:
Megnyitó
Előadó: Frankó Pál - Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Elnöke
Falusi Turizmus Megyei Vezetőinek és a megyei szakmai minősítők köszöntése
Előadó: Berecz Mátyás - Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere
"Eger a 2019. év Turisztikai Települése"címet nyerte el:
Milyen vonzás tényezők, közös munkák vezettek a megtisztelő címhez?
Előadó: Badacsonyiné Bohus Gabriella
Egyesület Eger Idegenforgalmáért Elnöke
Minősítés szükségszerűsége és előnyei
Előadó: Frankó Pál - Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Elnöke
Minősítések aktuális eljárási folyamatai
Előadó: Fekete Mátyás - Védjegyért Felelős Alelnök
Magyar Turisztikai Ügynökség képviselőjének előadása
Legtöbb tapasztalattal rendelkező minősítők előadása
Jegyzőkönyv készítésének adminisztrációs feladatai
Előadó: Leé Dóra - Védjegy koordinátor
Megyei vezetők értekezlete
Napraforgós minősítéssel rendelkező vendégházak bemutatása
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Nemzetközi kapcsolat – Eurogites
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az Eurogites nemzetközi szervezettel, melynek folyamán
többször online meetingre is sor került. A vidéki turizmus kérdése nem csak hazánkban kiemelt
kérdés, hanem az Európai Unió tagállamaiban is. Az említett szervezet tagjaként lehetőségünk
van egymással megosztani tapasztalatainkat a turizmust érintő változásokról.
Szakmai partnerkapcsolatok
Több szervezettel közösen a FATOSZ tagja a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak.
Rendezvényeiken a FATOSZ 1-1 fővel képviselteti magát.
A szakmát érintő kérdések során fő partnerünk a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az elmúlt
évben a legfontosabb kérdés a vidéki szálláshelyeket is érintő kötelező adatszolgáltatás az
NTAK volt. A kis kapacitással rendelkező szálláshelyek számára lehetőség volt egy
egyszerűsített nyilvántartó rendszer használatára. A tervezés során egy szakmai tanulmányt
készítettünk el, ami hozzájárult a rendszer könnyebb megértéséhez a szálláshely szolgáltatók
számára. Az MTÜ szintén partnerünk a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyben. A projekt
során a végső bírálat az MTÜ Vezérigazgatója által válik jogerőssé. A vidéki szálláshelyeket
érintő legfőbb kérdésekben a Szálláshely és Vendéglátás Igazgatóság munkatársaira
támaszkodunk.
A Nagy Diverz pályázatok kapcsán az Agrárminisztérium az egyik résztvevő a stratégiai
gondolkodás az elnyert Európai Uniós finanszírozási keretből elengedhetetlen. A kapacitások
tartós fenntartásának érdekében, a folyamatos közös gondolkodás a cél.

4

PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet
Kieg.melléklet.pdf

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a FALUSI ÉS AGROTURIZMUS
Országos Szövetségének
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához
A szervezet azonosító adatai, bemutatása

I.

Név:
Székhely:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

FATOSZ
1077 Budapest, Király u. 93
13 Pk.60928/1994
01-02-0006118

A számviteli politika főbb vonásai
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak,
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli
politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt
biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.
Jogszabályi háttér
2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
sajátosságairól
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről

1.

A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
· Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló
kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!
·
Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért az eredménykimutatást csak alaptevékenységere
vonatkoztatva mutatjuk be.
· Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

2.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja:
· A mérlegkészítés időpontja:

2019.12.31
2020.04.15

A beszámoló készítése, aláírása:

3.

· A beszámoló nyelve:
· Aláíró:

Magyar
Frankó Pál elnök

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

4.

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett
változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.
A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

A számviteli alapelvek érvényesítése:

6.

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli
elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon
összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

7.

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

Könyvvizsgálati kötelezettség

8.

A beszámoló sarokszámai nem teszik kötelezővé a szervezetnek a könyvvizsgálatot és saját elhatározásból sem
könyvvizsgáltattak.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

II.

Az eszközök értékelése:

1.

a) A bekerülési érték:
· az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
· nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
· saját előállításkor a közvetlen költségek;
· térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
· a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
·

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor
egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
· kedvező fordulat esetén - szervezet csak készletre - újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a
könyv szerinti érték összegéig.
d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
· a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások

nem változtak

2.

Piaci értékelés
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3.

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

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

III.
1.

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

2.

Információk a kötelezettségekről
A Szervezetnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt
lenne.

3.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott
évben nem fordultak elő!

4.

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:
A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

30%

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:
A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!
- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt szolgáltatási bevétele, adatszolgáltatási edukáció készítése

5 960 000

Tájékoztató adatok

IV.

1.

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

Az statisztikai állományi létszám:

2.

0 fő

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság,
nekik folyósított előlegek
A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.

3.

Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

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

4.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a
szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5.

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

6.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

2020. április 15.

Frankó Pál elnök

