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A FATOSZ FALUSI SZÁLLÁSADÓ TAGJAI 



A FATOSZ egyéb tagjai 



FATOSZ tevékenysége I. 

• 1994 óta szakmai, érdekképviseleti tevékenység ellátása 

• 2001 óta 19 megyében működő 19 megyei falusi turizmus szervezet szakmai érdekképviseleti 
tevékenység 

• Tagjai számára egyedi kedvezmények kidolgozása pl. Artisjus 

• Vidékfejlesztéshez,  turizmushoz, vendéglátáshoz, helyi termék előállításához és 
feldolgozásához kapcsolódó jogszabályok véleményezése, 

• Jogszabály módosítások kezdeményezése ,  

• Minisztériumi, nemzeti, országos szakmai és monitoring bizottságokban való részvétel , 

• Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer működtetése 

• Akkreditált falusi vendéglátó képzések szervezése,lebonyolítása, 

• Szakmai konferenciák szervezése , 

• Civil és szakmai hálózatszerű együttműködések koordinálása és menedzselése. 

 



FATOSZ tevékenysége II. 

• Szakmai kiadványok készítése (Falusi Turizmus Tájékoztató füzetek) 

• Rendszeresen szakmai On-line hírlevél összeállítása, 

• Szakmai honlap fenntartása ( www.fatosz.hu, www.fatosz.eu) 

• Turisztikai kiadványok , katalógusok megjelentetése, 

• Hetente programajánló on-line hírlevél összeállítása , 

• Turisztikai honlapok fenntartása ( www.falusiturizmus.hu, www.falusiturizmus.eu ) 

• FACEBOOK profilok ( Falusiturizmus) 

• Turisztikai fesztiválokon, kiállításokon való megjelenés, 

• Újságírói klub működtetése és folyamatos tájékoztatása 

• Vidéki turisztikai és gasztronómiai kínálatok  összeállítása turisztikai magazinoknak, 
weboldalaknak . 

http://www.fatosz.hu/
http://www.fatosz.eu/
http://www.falusiturizmus.hu/
http://www.falusiturizmus.eu/


Elnökség, tagság, elérhetőség… 

• Elnök: Frankó Pál (Békés megye) 

• Alelnökök: Darabos Ferenc és Fekete Mátyás (Győr-Moson-

Sopron), Juhász Józsefné (Pest), Koroknai Béla (Hajdú-Bihar), 

Lengyel Istvánné (Csongrád), Szabó Géza (Baranya) 

• Irodavezető a Király utcai irodában: Tóth Erzsébet 

• Székhely: 1077 Budapest, Király u. 93. 

• Telefon: +36-1-352-9804, +36-1-268-0592 

• E-mail: info@falusiturizmus.hu  

• Honlap: http://www.fatosz.eu/ és  www.falusiturizmus.eu 

mailto:info@falusiturizmus.hu
mailto:info@falusiturizmus.hu
mailto:info@falusiturizmus.hu
http://www.fatosz.eu/
http://www.fatosz.eu/
http://www.falusiturizmus.eu/


Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi 
Turizmus Egyesület 

• Alapítva 1997-ben Bozsokon 

• közhasznú egyesület 

• 110 tag 

• Elnök: dr. Fekete Mátyás (2004 óta!) 

• Titkár: dr. Darabos Ferenc 

• Választmány: Deák Ferencné, Dubi Helga, Horváth Attila,  
Lendvai Ivánné és Márk Brigitta 

• Székhely: 9021 Győr, Arany J. u. 28-32. 

• Levelezési cím: 9022 Győr, Batthyány tér 7. 

• Honlap: www.pannonland.hu 

• E-mail: info@pannonland.hu; 

pannontourism@gmail.com  

http://www.pannonland.hu/
mailto:info@pannonland.hu
mailto:info@pannonland.hu
mailto:info@pannonland.hu
mailto:pannontourism@gmail.com
mailto:pannontourism@gmail.com
mailto:pannontourism@gmail.com


Nemzeti Tanúsító Védjegy 

    

    

 



Védjegy 

• 2011. évtől működő állami védjegy 

• Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonában lévő védjegy 

• FATOSZ szakmai koordinálása országosan 

• 60 kiképzett minősítő  

• MTÜ-ben működő Bíráló Bizottság 

• 1-4 napraforgóig besorolás 

• 5 éves időtartamra szóló minősítés  

Pontozásos  rendszer alapján  

 



Falusi szálláshelyek 

Napraforgós Nemzeti 

Tanúsító Védjegy rendszere  
 

 



A FATOSZ 2004 évtől saját minősítési 

rendszer kidolgozása  és működtetése 

 • Nyugati példákon és  magyar gyakorlaton 

nyugvó működő minősítési 

szempontrendszer 

• Objektív besorolás 

• Szakmai segítségnyújtás 

• Szakmai háttéranyagokkal való ellátás 

• Egész országot lefedő hálózat megyei 

szervezetekkel 

• Tapasztalt, hozzáértő minősítők      

minden megyében 



Nemzeti Tanúsító Védjegy 

• 2011-ben indult, a korábbi minősítési 

rendszer megszűnt 

•Államilag garantált, szabályozott minősítési 

rendszer az összes szálláskategóriában 

•Tulajdonos: Magyar Állam  

•Megbízott: FATOSZ 

 



A védjegy célkitűzései 

• A szabályzatban rögzített minőségi 

követelményeknek megfelelő szálláshely-

szolgáltatók pozitív kiemelése és 

megkülönböztetése 

• Tudatos fogyasztói magatartás elősegítése 

• Tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának 

megkönnyítése 

• Időszaki ellenőrzések  

• Visszavonható védjegyhasználat 

 



Nemzeti Tanúsító Védjegy 

a falusi szálláshelyek esetében 
 

• Tárgyi feltételek: 

o Ház: A vendégház külső-belső 
megjelenése, állapota 

o Berendezési tárgyak  

 

• Személyi feltételek: a házigazda 
személyes felkészültsége, szakmai 
hozzáértés 

 

• Szolgáltatások: a vendégház 
szolgáltatásai, programlehetőségek 



Védjegy döntési folyamata 

• Kérelemre indul 

• Pályázati formanyomtatvány kitöltése 

(www.fatosz.eu) 

• Megyei szervezethez történő beküldés 

• Pályázati díj befizetése, 30.000-45.000 Ft 

• Minősítő kirendelése 

• Komplett dokumentum felterjesztése  

• Minősítő, Bíráló Bizottság döntése 

• Bizonyítvány és tábla megküldése 

 



Fontos Információk 
- Csak teljesen elkészült, befejezett, 

berendezett házat lehet minősíteni  

- Minősítés előtt célszerű tanácsot kérni a 

FATOSZ megyei szervezetétől, esetleg 

fényképet is küldeni a házról 

- A minősítéshez elengedhetetlen a helyi 

jegyző által kiállított szálláshely-

üzemeltetési engedély 

- A Pályázati Formanyomtatványt  

hiánytalanul kell kitölteni 



Védjegy 
• 5 évre szól, második évtől évi 5.000 Ft 

védjegyhasználati díj 

• Önfenntartó 

• Szakmai érdekképviselet 

• Kiemelt  marketing lehetőség  

• Marketing tevékenység : alapadatokkal 

honlapon való megjelenés: www.fatosz.eu 

• Magyar Turizmus Zrt. honlapján való 

megjelenés: www.itthon.hu 

http://www.itthon.hu/


                            Védjegy - Előnyök 

 

• On-line foglalás esetében kiemelt 

megjelenés: www.falusiturizmus.hu 

• Turisztikai kiadványokban való megjelenés 

• FATOSZ újságíró klubjának kiadványaiban 

• FATOSZ Programajánló Hírlevelében  

• Országos Akciók 

• Országos rendezvényeken való 

megjelenési lehetőség 

http://www.falusiturizmus.eu/


A Védjegy jövőképe 

- Jelenleg közel 1300 Védjeggyel 

rendelkező szálláshely országszerte, 

számuk folyamatosan nő 

- Más szállástípusokban is bevezetésre 

kerül(t) (pl: Szállodák)  

- Ismertsége folyamatosan nő az turisták 

körében, DE mindenkinek magas 

színvonalat kell nyújtani, hogy népszerű 

és igazán közismert legyen! 



A Védjegy jövőképe 
- A FATOSZ és partnerei a következő 

hónapokban és a 2018-as szezonban nagy 

hangsúlyt helyez a Védjeggyel rendelkező 

szálláshelyek népszerűsítésére 

- A szállásadók is használják a 

napraforgókat reklámanyagaikon, 

honlapjaikon és egyéb megjelenési 

felületeiken 

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 

Magyar Turisztikai Ügynökség is a 

Védjegyet népszerűsíti 

 



Ellenőrzés, Szállásadók továbbképzése 

- Évente egy alkalommal várható ellenőrzés. A 

szálláshely színvonala nem csökkenhet a 

megszerzett kategória esetében elvárt 

minimum szint alá. 

 

- Szállásadók számára a FATOSZ évente 

legalább egy továbbképzést szervez 

 



Központi FATOSZ IRODA Budapesten 
          (1077.Budapest, Király u.93.)  

Dr. Fekete Mátyás 

Tel.: 70/418-58-95 

feketem@t-online.hu 

 

Köszönöm a 

megtisztelő 

figyelmüket! 

mailto:feketem@t-online.hu
mailto:feketem@t-online.hu
mailto:feketem@t-online.hu

