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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

 

NAPIRENDEN A VIDÉKFEJLESZTÉS – TAVASSZAL ÉRKEZNEK AZ ÚJABB PÁLYÁZATOK 

2016. március 18. 14:13 

A Vidékfejlesztési Program már megjelent pályázatairól, az agrárium új lehetőségeiről, és a 

gazdálkodókat érintő aktualitásokról számolt be Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-

vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Kölcsey Kör Kecskeméti Tagozatának 22. pódium-

beszélgetésén.  

Az államtitkár kiemelte: a vidékfejlesztés sokrétű, amely az agrárvállalkozások mellett a 

kistelepülések önkormányzatait, a civil szervezeteket, az egyházakat és a helyi 

kisvállalkozásokat éppúgy érinti. Az agrárium fejlesztésére több operatív program is forrást 

biztosít, amelyek közül a Vidékfejlesztési Program 1300 milliárd forintos kerete tartozik a 

Miniszterelnökség Kecskeméten működő Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának 

kezelésébe. 

A rendelkezésre álló forrás a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a nagybirtokok helyett a kis 

és közepes családi gazdaságok fejlesztéseit, elképzeléseik megvalósítását szolgálja. A 

Vidékfejlesztési Program beruházási forrásainak 80 százaléka érkezik majd hozzájuk az új 

időszakban. A versenyképesség növelése mellett a vidéki munkahelyteremtés és a vidéki 

munkahelyek megőrzése is kiemelt célkitűzés a mezőgazdaságban. Emiatt főként a munkaerő-

igényes ágazatok támogatása kerül előtérbe. 

Az idei év a pályázatok éve lesz – hangsúlyozta az államtitkár. A magyar mezőgazdaság 

dinamikus növekedéséhez szükség van arra, hogy a gazdálkodók minél több pályázati 

felhívást, minél hamarabb megismerjenek, illetve belekezdjenek a projektek megvalósításába. 

A Vidékfejlesztési Program keretében ez idáig 20 pályázat jelent meg, amelyek közül – 3-4-

szeres túljelentkezés mellett – több, már le is zárult. 

 
Fotó: keol.hu 
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Jelenleg a kertészeti és az élelmiszeripari fejlesztéseket támogató felhívásokra nyújthatják be 

kérelmüket az érintettek. Napokon belül az állattartó telepek korszerűsítését szolgáló – 

mintegy 70 milliárd forint keretösszegű – pályázati felhívásokat is megismerhetik az 

állattenyésztők. Fontos kiemelni továbbá, hogy az év során több pályázat is megjelenik a 

helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. Ezen felhívások többek 

között a LEADER Helyi Akciócsoportok és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózaton 

keresztül a civil szervezetek számára is kitörési lehetőséget jelenthetnek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy érdeklődés miatt a rendelkezésre álló források 

gyorsan ki fognak merülni, éppen ezért fontos, hogy az érdeklődők figyelemmel kísérjék a 

megjelenő pályázatokat és már az első szakaszban benyújtsák kérelmüket – tette hozzá az 

államtitkár. 

(Miniszterelnökség) 

LEADER Hírek 

 

Nagy várakozás előzi meg a LEADER pályázatokat az ország minden településén, ahhoz 

azonban, hogy várhatóan 2016 második félévében megnyíljanak a LEADER pályázatok 104 

LEADER Helyi Akciócsoportnak és közösségeiknek még meg kell kapniuk az Irányító 

Hatóság által kiadott LEADER jogosultság okiratát. Tekintettel arra, hogy a decemberben 

beadott HFS koncepció és okiratok támogatási kérelmének bírálata jelentősen csúszik (30 nap 

volt a bírálatra) összefoglaljuk a LEADER cím-birtokosi pályázat főbb elemeit. 

 

VP. 19.1.1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése 

A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére írt ki pályázatot a Miniszterelnökség november 

10-én, amelyre az Irányító Hatóság által előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok 

nyújthatják be pályázatukat. A felhívás célja, hogy egy olyan, társadalmi egyeztetésen alapuló 

helyi fejlesztési stratégia szülessen meg, amelynek köszönhetően a 2014-2020 közötti uniós 

támogatási időszakban a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak 

meg. Amennyiben a pályázók sikeresen teljesítik a felhívásban foglalt elvárásokat, akkor 

véglegesen elismert Leader Helyi Akciócsoporttá válnak és így koordinálhatják az 

illetékességi területre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban. 

1, Benyújtásra került, első mérföldkő támogatási okiratot várjuk. Elkészült a Helyi Fejlesztési 

Stratégia tervezete Draft változata amelyet az Irányító Hatóságnak előzetes véleményezésre 

megküldtünk. 

2, A második mérföldkő a HFS-nek az Irányító Hatóság által az első mérföldkő teljesítését 

követően kiadott „Egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások” alapján véglegesített, 

Közgyűlés által elfogadott HFS dokumentáció benyújtása. Amennyiben a HFS-en nem került 

átvezetésre az Irányító Hatóság által kiadott „Egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások” 

egy része, abban az   esetben a szakmai javaslat elutasításának részletes indoklása szükséges 

Közgyűlési jóváhagyással. 
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A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat a felelős irányító hatóság által erre a célra 

felállított bizottság választja ki és az irányító hatóság hagyja jóvá. Tervezett időpont: 2016. 

április 30. 

 

HFS TÁRSADALMASÍTÁS-VELENCEI-TÓ 

Tekintettel LEADER cím-birtokosi pályázatok bírálatának jelentős elhúzódására, szeretnénk 

elősegíteni, hogy a Velencei-tó HFS társadalmasítása párhuzamosan haladjon az Irányító 

Hatóság „Egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások” alapján történő módosítási 

javaslataival. 

Kérjük, hogy véleményével támogassa térségünk stratégiájának megalkotását, akár a HFS 

kérdőív kitöltésével, akár egyedi véleményével. (email: info@velenceitoleader.t-online.hu ) 

A tervezéshez kapcsolódó dokumentumokat az alábbi elérhetőségen találják, folyamatosan 

aktualizált háttér anyagokkal szeretnénk segíteni az eligazodást minden érdeklődő számára: 

http://hellovelence.hu/helyi-fejlesztesi-strategia-2014-2020 

 

 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://hellovelence.hu/helyi-fejlesztesi-strategia-2014-2020
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A beérkező véleményeket a végleges HFS elkészítésekor az Irányító  Hatóság által 

megfogalmazott véleményekkel, észrevételekkel együtt  dolgozzuk be a Stratégiába, és az 

Egyesület közgyűlése hagyja jóvá. 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Néhány gondolat: 

A Velencei-tó LEADER térségének Helyi Fejlesztési Stratégiájának célja, hogy a 2014-

2020 közötti programozási időszakra meghatározza azokat a megvalósítandó célokat, 

irányokat amely lehetővé teszi az EU2020 Stratégia uniós forrásainak felhasználását, az 

EMVA,  valamint  a  hazai  Vidékfejlesztési  Program  és  annak LEADER célkitűzéseiben 

megfogalmazott célok mentén. A Velencei-tó LEADER HACS 2007-2013 közötti 

programozási időszakban megalapozott jól felépítetett, sikeres Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia alapján közel 900 millió fejlesztési forrás felhasználását tette lehetővé helyi 

partnerei számára. 

A  2014-2020-as  időszakban  a Velencei-tó működési  területén  -  8  településre 

(Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu) 

  17 822  fő lakosságszámra     245 250 000 Ft tervezett fejlesztési forrás és 44 750 000 Ft 

működési forrás felhasználását teszi lehetővé a hazai szabályozás. A Velencei-tó 

Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület célja, hogy a HFS és ezen belül a LEADER források, a 

rendelkezésre álló alacsony forrásallokáció ellenére innovatív, egyedi megoldásokkal és a 

helyi partnerek részvételével hozzájáruljanak a térség további fejlődéséhez, kiegészítve az 

egyéb forrásokból megvalósuló térségi fejlesztéseket. 

Az Egyesület folyamatosan aktualizált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, és az elmúlt 5 évben 

folytatott területfejlesztési elemzései, a fejlesztési források sikeres kihelyezései megalapozták 

azt a helyi elvárást, hogy a Velencei-tó térségének egymagában mint turisztikai mintaterület 

többet kell mutatnia és egyediségeket kell felmutatnia további fejlődési potenciálok 

eléréséhez. 

Ennek egyik kitörési pontja a saját területről való kilépés, együttműködve a területhez 

szorosan kapcsolódó Váli-völgy, Vértes, Székesfehérvár településeivel egy egységes öko 

turisztikai régió létrehozásában. A Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, és a Vértes érintett 

területe a magyarországi turizmus két legjelentősebb fogadóterülete között - azokat összekötő 

fővonal– a Budapest – Balaton tengely mellett fekszik. Azoktól azonban jelentősen eltérő és 

egyediségét jellemző karakterrel rendelkezik. A természeti és a táji értékeken, és az épített 

környezet minőségén, a helyi termékeken alapuló turisztikai adottsága, kapcsolódási pontjai, 

és bejárhatósága miatt önálló, egységes nemzetközi viszonylatban is  ismertté tehető 

turisztikai célterületté tehető, öko turisztikai minta területként vizionálható. 

A 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER források alacsony volta miatt, 

elsősorban innovatív, együttműködésen alapuló LEADER szellemiségű projektek 

megvalósítása támogatható. 
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MEGJELENT A HELYI TERMÉK KÉZIKÖNYV 

NAK - 2016. március 18. péntek  

Ismét kézikönyvvel támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai 

munkáját. A helyi termékekről szóló kiadvány a kistermelőknek nyújt elengedhetetlen 

segítséget. 

Helyi Termék Kézikönyv címmel újabb információs kiadványt jelentetett meg a NAK. A 

sorban a kilencedik kézikönyv ezúttal a helyben termelt alapanyagokból hagyományos, az 

adott térségre jellemző eljárással készült élelmiszereket előállító és értékesítő gazdáknak szól. 

A kézikönyv elkészítését az indokolta, hogy hazánk támogatja azt az európai uniós 

kezdeményezést, miszerint az országok belső piacait belső termelésből kell ellátni. Ezért is 

fontos, hogy a Magyarországon megtermelt termékeket itthon dolgozzuk fel és értékesítsük, 

ezzel is élénkítve a nemzetgazdaságot. „A helyi termékek előállításával hozzájárulunk 

környezetünk gazdasági fejlődéséhez, az élhető, fenntartható vidéki élethez, és a vidék 

népességmegtartó erejének növeléséhez” – mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara elnöke. 

A kézikönyv bemutatja a helyi termékek előállításának feltételrendszerét, az értékesítés 

lehetséges változatait, a helyi piacoktól a falusi vendégasztalokon át a közétkeztetésig. Ehhez 

szorosan kapcsolódva részletezi a termékek védjegyezését, az élelmiszer-előállítás 

élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályait, valamint az élelmiszerjelölés legfontosabb 

tudnivalóit. Külön fejezet foglalkozik az adózási ismeretekkel, amely a legkedvezőbb 

vállalkozási forma kiválasztásában is segítséget nyújt. A kézikönyv a NAK megyei 

igazgatóságain, illetve elektronikus formában a kamara honlapján is elérhető. 

„Célunk az, hogy a kiadvány átolvasását követően az érdeklődők átfogó képet kapjanak a 

helyi termékek feldolgozásának és értékesítésének szabályozásáról, hozzájárulva ezzel 

gazdaságuk sikerre viteléhez” – fogalmazott a NAK elnöke. 

(NAK) http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3281-helyi-

termekek-1/file 

MÓDOSUL A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM BERUHÁZÁSI PÁLYÁZATAIT ÉRINTŐ ÜZLETI 

TERV DOKUMENTÁCIÓJA 

NAK - 2016. március 03. csütörtök  

A Miniszterelnökség a gazdák érdekeit figyelembe véve módosítja a Vidékfejlesztési 

Program (VP) beruházási pályázatait érintő üzleti terv dokumentációját. Az 

egyszerűsítés elsősorban az 50 millió forint teljes projektösszeg alatti projekteket érinti. 

A Vidékfejlesztési Program kialakításában fontos szempont volt, hogy a többi operatív 

programhoz igazodó egységes eljárásrend, egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és 

egyszerűsített elbírálás segítse a gazdálkodókat elképzeléseik megvalósításában. 

http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3281-helyi-termekek-1/file
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3281-helyi-termekek-1/file
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3281-helyi-termekek-1/file
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A VP beruházási pályázatait érintő módosítás során a korábban megjelent üzleti tervhez 

képest átláthatóbb, kevesebb adminisztrációval járó, egyszerűbb üzleti terv kerül 

megjelentetésre. Fontos különbség, hogy az 50 millió forint teljes projektösszeg alatti 

támogatásra pályázó ügyfeleknek pénzügyi terv elkészítése sem szükséges a pályázat 

benyújtása során. 

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a pályázatok kitöltése során 

körültekintően járjanak el és a változásoknak megfelelően készítsék el a kérelmüket. Az üzleti 

terv módosításáról a pályázók a www.palyazat.gov.hu weboldalon, a beruházási pályázati 

felhívások mellékleteiben részletesen tájékozódhatnak. 

(Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság) 

MVH-EMVA PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK MÓDJA 

MVH Regisztrációs Lapok 

FIGYELEM! Megváltoztak az MVH nyilvántartásba-vétellel kapcsolatos 

formanyomtatványok! Melyek továbbra is POSTAI úton nyújthatók be!!!  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági 

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés 

szabályairól a 128/2013. (VII.30.) MVH Közlemény alapján a Hivatal honlapjára 

felkerültek a hatályos formanyomtatványok és ezek kitöltési útmutatói, melyek az 

alábbiakban letölthetőek 47/2015 (IV. 07) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY  

https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/47-2015-iv-07-szamu-mvh-

kozlemeny 

https://www.mvh.gov.hu/kiemelt-dokumentumok 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

A támogatási kérelmet (pályázatot)  kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben 

meghatározottak szerint) https://www.szechenyi2020.hu/ ügyfélkapun keresztül, az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus 

űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani. 

PETŐFI-SZOBROT AVATTAK KÁPOLNÁSNYÉKEN  2016. március 16. 16:28  

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és L. Simon 

László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális 

beruházásokért felelős államtitkára közösen avatta fel március 15-én, Kápolnásnyéken, 

a Dabasi Halász-kastély kertjében felállított Petőfi-szobrot. 

http://www.palyazat.gov.hu/
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/47-2015-iv-07-szamu-mvh-kozlemeny
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/47-2015-iv-07-szamu-mvh-kozlemeny
https://www.mvh.gov.hu/kiemelt-dokumentumok
https://www.mvh.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutat-1
https://www.szechenyi2020.hu/
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„Az identitásunk és a kultúránk az az erő, amely összetart minket, magyarokat. Ezért fontos, 

hogy figyelmünket az értékeink felé fordítsuk. Nemzeti ünnepeink, mint a március 15-ei is 

tanúskodnak összetartozásunkról, a márciusi ifjak öröksége pedig a valódi értékek mellett 

való kiállást jelenti a számunkra. Dacoltak ugyanis a korszellemmel, szembementek a 

korabeli iránymutatásokkal, de kitartottak elveik mellett. Ez a felfogás a mai generáció 

számára is példa.” – Mondta Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Pető Hunor 

Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásának ünnepélyes leleplezése előtt. 

„Klebelsberg Kunó szobra után a kultúra és a szabadság szép együttműködésének 

szimbólumaként most Petőfi Sándornak állít emléket a közösség.” – Utalt arra, hogy a 

kápolnásnyéki kastély felújításán dolgozó Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány tavaly ősszel 

Klebelsberg Kunónak állíttatott mellszobrot ugyanezen a helyen. 

„Petőfi ma is irányt mutat nekünk: hősi helytállásával, a magyarsághoz való ragaszkodásával 

és azzal, hogy ki kell állnunk értékeink mellett. Bárhol is éljünk a nagyvilágban, 1848–49 

öröksége mindig velünk lesz. A közösségben megélt értékőrzés és -teremtés az egyetlen 

lehetőség arra, hogy ne fújjanak el olyan viharok szelei, amelyek 18948–49-ben tomboltak, és 

tombolnak sajnos ma is. Ha az értékeinkhez ragaszkodunk, erősek vagyunk közösségként.” – 

Tette hozzá a kultúráért felelős államtitkár, aki beszéde után L. Simon László és Dr. Kazai 

Viktor, az alapítvány kuratóriumának elnöke társaságában leplezte le Pető Hunor új Petőfi-

szobrát. 

Forrás: EMMI - Kultúráért Felelős Államtitkárság 

MEGÚJULT A TDM HONLAP 

http://velenceturizmus.hu/ 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/petofi-szobrot-avattak-kapolnasnyeken
http://velenceturizmus.hu/
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EGY TÓPARTI PARTI, AHOL A RÉSZVÉTEL A LÉNYEG 

Megjelent: 2016. március 22. kedd, 00:00 | Írta: Vétó információ. Forrás: Futás.net / 

Metropol.hu  

A Velencei-tó környéke bővelkedik hagyományos futóversenyekben. A 

tóparti futásoknak sok évtizedes hagyománya van, bár időközben az események nevet, 

távot, irányt váltottak, a lényeg maradt. Amatőrök, futni, mozogni vágyók vágnak neki 

a távolságnak, csak úgy, a maguk örömére. 
 

   Ilyen hagyományos esemény az ember léptékkel mérve is már a középkorúság felé tartó 

szilveszteri Pezsgőfutás, vagy a jóval fiatalabb, még csak tizenegyedik évében járó tavaszi 

Tóparti-Futóparti. 

   A Tóparti-Futóparti honlapja szerint tizenegy évvel ezelőtt jelölték ki április első 

vasárnapját a „Velencei-tó kör” számára. A Velencei-tó körüli futás a sportszerető barátok és 

családok jó hangulatú összejövetele, amely mára igazi élményeseménnyé nőtte ki magát. 

   Az eseményre az agárdi vasútállomás közelében lévő szabad strand nagy parkolójában 

gyülekezhetnek és jelentkezhetnek a résztvevők. A rajt 10 órakor lesz, az útvonal pedig 

Agárdról, a tóparti úton Gárdony felé, majd Gárdonytól Velencéig, onnan tovább Pákozdig, 

aztán a Pákozd-Dinnyés összekötő úton Agárdig, a célig tart. A táv kétharmad maratoni, 

vagyis 28 kilométer a szintkülönbség, amit le kell küzdeniük a résztvevőknek, 161 méter. S, 

hogy mennyire családbarát és sporttámogató az esemény, jól jellemzi, hogy az elszabadult 

nevezési díjak világában ezen az eseményen továbbra sem kell fizetni a részvételért. 

   A program látványos lufipartival indul, de akik nem akarnak futni, vagy kocogni, nekik is 

izgalmasnak ígérkezik az esemény – tudta meg a Metropol.hu. A gyerekeknek lesz arcfestés, 

légvár, kerékpáros ügyességi pálya, és zumba is. A gyerekek a Decathlon park eszközeit, egy 

felfújható foci- és kosárlabda pályát, valamint egy trambulint is ingyenesen használhatnak 

majd a rendezvényen. 

   Az április 3-i eseményre az indulók mellett a Felelős Szülők Iskolája szervezésében a 

családokat, gyerekeket is várják a versenyközpontban futással, kiegészítő sportprogramokkal. 

   Négy kategóriában (óvodás, alsó és felső tagozatos, valamint családi futam) szerveznek 

családi és gyerekfutóversenyt, ahol minden célba érkezőnek éremmel kedveskednek, mert a 

Tóparti Futópartin mindenki győztes, aki teljesíti a távot. Emellett az indulók között értékes 

nyereményeket és ajándékokat sorsolnak ki. 

LEGJOBB GYAKORLATOK, ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK 

Mint előző Hírlevelünkben is látták szorgalmazni szeretnénk az innovatív megoldások 

létrejöttét, ezért a HFS által feltárt hiányterületre fókuszálva ötletekkel szeretnénk segíteni a 

LEADER pályázók gondolkodását, ehhez gyűjtöttünk most össze egyedi szálláshely kínálatot. 

Ha kedves vidéki vendégházat keresel vagy autentikus falusi szálláshelyet, esetleg régi 

malomból vagy parasztházból kialakított vendégszobát, akkor ez a gyűjtemény lesz 

leginkább a segítségedre. Válassz úti célt az ország legjobb falusi hangulatú szálláshelyei 

közül.  

http://www.v-to.info/sokfele/7050-egy-toparti-parti-ahol-a-reszvetel-a-lenyeg.html
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Csillagvirág Vendégház 

Vértestolnán, a Gerecse hegyei között egy újjáépített parasztházban érdemes megszállni, ami 

búboskemencéjével, hímzett falvédőivel visszaidézi a régi falusi házak hangulatát, de közben 

a mai kor kényelmét is megadja nekünk. 4 napraforgós vendégház. 

 

Csillagvirág vendégház 

Megyeri vendégházak 

Megyert, a legkisebb magyar falut Sümegtől 12 km-re, a Balaton-felvidék nyugati csücskében 

találjuk. A hat vendégház összesen 50 főt tud elszállásolni. A szobák hangulata, berendezése 

szépen ötvözi a trendi, fiatalos és autentikus népi elemeket, motívumokat, tárgyakat. 

Michael Gasthaus 

Ez a városlődi szálláshely a százéves parasztházak minimalista vonalát követi, kiegészítve a 

mai igények szerinti összkomforttal, hangulatos verandával. Bútorait a faluban itt-ott még 

fellelhető rusztikus bútorokról másolták. 

Káli Art Inn 

A Káli-medencét sokan hívják Mini-Provance-nak, és ez a szálláshely pont erre játszik rá. És 

nagyon jól. Rusztikus mediterrán elemek keverednek a modern trendekkel, közben ügyesen 

becsempészi a magyar falusi hangulatot is. Mindezt varázslatos természeti környezetben. 

 

Káli Art Inn 

http://itthon.hu/uti-tippek/-/netaview/221921/csillagvirag-vendeghaz
http://itthon.hu/uti-tippek/-/netaview/1496663/megyeri-vendeghazak
http://www.michaelgasthaus.hu/Galeria
http://www.kaliartinn.hu/szobak/galeria


HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2016/2 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 

Villa Fiore 

Ki aludt már malomban? A Villa Fiore egy több száz éves malomépület stílusosan felújítva, 

megfűszerezve egy kis mediterrán hangulattal, a Balatoni-borvidéken, Lesencetomajban. 

Csendes környezet, házias ételek, bio-fürdőtó, jacuzzi és végtelen nyugalom várja a 

vendégeket.      

Sárffy Vendégház 

Kisdörgicsén, a Sárffy család egykori uradalmi épületében alakították ki a szálláshelyet, ami 

kitűnően és ízlésesen ötvözi a régi idők falusi luxusát a maival. Minden igényt kielégítő 

kényelem, túraajánlatok, kerti medence is benne van az árban. 

Pálos kúria 

A régi építésű, de igényesen felújított, tornácos, nádtetős parasztkúria épületében 

vendégeskedni olyan, mintha egy gazdag parasztcsalád házába lépnénk. Szép, népies 

berendezés, összkomfortos szobák, hangulatos verandával, Kővágóörsön, a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park délkeleti részén. 

Cserépmadár és Csinyálóház 

Összkomfortos veleméri szálláshely, amely egy új építésű, a régi román falusi templomokat 

idéző épületből és egy százéves, felújított parasztházból áll. A parasztház belső terei teljesen 

megőrizték a régi, falusi hangulatot. Berendezési tárgyait néprajzi múzeumok is 

megirigyelnék. 

 

Csinyálóház 

http://itthon.hu/uti-tippek/-/netaview/1585313/villa-fiore
http://www.sarffyhaz.hu/
http://itthon.hu/uti-tippek/-/netaview/1415113/-palos-kuria-vendeghaz
http://www.cserepmadar.hu/01/index-hu.htm
http://www.cserepmadar.hu/01/index-hu.htm
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Oszter ház 

Berendezésében a modernebb vonalat követi, de nem kevésbé hangulatos, falusi jellegű, négy 

napraforgós minősítésű szálláshely vár minket Kékkúton, a Káli-medence közepén. A 

rendezett kertben hatalmas diófák alatt, illatos levendulák között tölthetünk el néhány 

kellemes napot. 

Tuba tanya 

A Hortobágyi puszta szélén, Hajdúszoboszló és Nagyhegyes határában, akácfák árnyékában 

találjuk meg a Tuba tanyát. A valódi tanyasi hangulat mellé az Alföld hamísíthatatlan ízeit, 

saját kemencében készült ételeit kínálja a gazda. 

Sóvirág vendégház 

Hortobágyon, világörökségi helyszínen nyitott meg a Sóvirág vendégház 2012-ben. 6 db 

kétágyas szobája a főúri vadászházak hangulatát idézi. 15 férőhellyel, egész évben várja a 

vendégeket. Ideális kiindulópontja lehet a Puszta felfedezőkörútjának. Négy napraforgós 

szálláshely. 

Dorottya udvar 

Ez a százéves, kétszobás, felújított parasztház tökéletes hely a pihenésre. Szép 

fenyőbútorokkal, füves kerttel, tornáccal, kemencével, gyümölcsfákkal, kerti grillezővel és 

teljes komforttal várja vendégeit Tiszacsegén, a folyó közelében. 

 

Dorottya udvar 

Sarlóspuszta Club Hotel 

A szálloda Pest megye déli részén, a kiskunság kapujában fekszik. Többféle vendégház közül 

választhatunk: van nádfedeles parasztház, modern hotel és faház is. A hotel is sok 

programlehetőséget kínál, de a környék természeti értékeit is érdemes felfedezni. 

Geszti vendégház 

http://www.oszterhaz.hu/
http://itthon.hu/eszakalfold/eszak-alfold/-/netaview/57421/tuba-tanya
http://itthon.hu/eszakalfold/eszak-alfold/-/netaview/1674843/sovirag-vendeghaz
http://itthon.hu/tiszato/minositett-falusi-szallashelyek/-/netaview/70903/dorottya-udvar
http://www.sarlospuszta.hu/bemutat.html
http://itthon.hu/tiszato/szallashelyek/-/netaview/66381/geszti-vendeghaz
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A kényelmes, családias, búbos kemencés, nádfedeles, összkomfortos parasztházak falusi 

hangulattal, egész évben nyitva állnak, Kunhegyesen. Az udvaron kerti kemence, nyársaló 

hely, lengőteke, játszótér és egy kisebb néprajzi múzeum várja a vendégeket. 

Porovica Vendégház 

Ez a négy napraforgós vendégház a csendes Almáskeresztúron található. A szálláshely egy 

kisházból és egy nagyházból áll, mindkettő ízlésesen berendezett, népies hangulatú, de 

modern szobákkal, gyerekbarát szolgáltatásokkal és dézsafürdővel várja vendégeit. 

Piroska Vendégház 

Búbos kemence, régi bútorok, hagyományos tanyasi környezet, népi ételek jellemzik a 

Piroska vendégházat Székkutason, Orosháza mellett. Jól felszerelt konyha és fürdő adja a 

kényelmet, minden más autentikus tanyasi életérzést közvetít. 

Szalmaház 

Vidéki romantika vár Buzsákon (Fonyódtól délre), ahol a 8 fős, négy szobás vendégházban a 

hagyományos, és nagyon szép parasztbútorok között még igazi szalmaágy is található. A 

Szalmaháznak továbbá egy kényelmes társalgója, két fürdőszobája, egy téli és egy nyári 

konyhája is van. 

  

Szalmaház 

Mizsei Lovastanya 

Lajosmizse híres lovastanyája egy hatalmas komplexum, ahol mindent megtalálunk, ami 

lovakkal kapcsolatos a lovasbemutatótól a lovastáborig. Szállást takaros kis házikókban 

nyújtanak, amik a legaranyosabb falusi hangulatot varázsolják elénk, szép bútorokkal, 

díszekkel, verandákkal. 

Homoki Lodge 

Létezik felső kategóriás falusi szálláshely is. Ezen a ruzsai tanyán régi, nádfedeles 

épületegyüttest alakítottak butik hotellé. Minden megőrizte az autentikus vonásait, de 

mindenbe belekeverték a modern trendeket. Az összhang kiváló, a hangulat falusi, a minősítés 

négy napraforgó. 

http://www.porovicavendeghaz.hu/
http://www.piroskavendeghaz.hu/galeria.html
http://itthon.hu/uti-tippek/-/netaview/1585373
http://www.mizseilovastanya.hu/index.php?lang=hu&f=tanyarol
http://www.homokilodge.com./hu/about.php
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Hollóköves Vendégházak 

Az UNESCO Világörökségi listáján is szereplő Hollókőn, az Ófaluban mi is beköltözhetünk 

egy igazi palóc parasztházikóba, ahol régi palóc berendezés, de modern kényelem vár minket. 

Innen kiindulva érdemes felfedezni a falut, a várat és a környéket. 

Nomád hotel 

Noszvaj északi részén találjuk ezt a kis paradicsomot, ahol luxus színvonalú jurtában és 

parancsnoki sátorban is aludhatunk, de van vendégház is, medence és rengeteg hely 

piknikezni, amihez finomságokkal teli kosarat is kapunk. 

 

Nomád hotel 

Flórián Pince és Vendégház 

Villánykövesden, a pincesoron találjuk ezt a szintén négy napraforgós szálláshelyet. 

Gyönyörű házzal és kerttel, saját pincével (saját borral és pálinkával), modern, de rusztikus 

hangulatú belső terekkel, összkomforttal várják az utazókat. A Flórián pince remek 

kiindulópont a Villányi borvidék felfedezéséhez. 

Catherine's Cottage 

Catherine szőlőskerti házai a Vértes Nemzeti Park szélén álló saját szőlőskerttel, 

gyümölcsfákkal és levendulákkal övezett hagyományos és a rusztikus hangulatú, modern 

vendégházak. Mind a hat ház nagyon szépen van berendezve, ízlésesen ötvözik a mai 

trendeket a falusi hangulattal. 

https://www.facebook.com/HollokovesVendeghazak
http://www.nomadhotel.hu/
http://www.florianpince.hu/index.php?m=1
http://www.catherinescottages.hu/cottages/
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Kosbor panzió 

A Kosbor panzió antik bútorait a tulajdonosok gyűjtötték össze, sok-sok év alatt. Szobáik a 

századfordulós polgári lakások hangulatát tükrözik, de a mai kor kényelmével és luxusával. A 

panziót Magyarszombatfán, az Őrségi Nemzeti Park szomszédságában találjuk, mesébe illő 

környezetben. 

 

http://www.kosborpanzio.hu/pf/a-panzio/?cats=23
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Patóhegyi Borházfalu 

Öt, gyönyörűen felújított házból, egy pincéből és egy grillteraszból áll a Borházfalu, a festői 

Göcsej és Őrség lábánál. A házakat egy család újította fel és csinosítja a mai napig, ettől olyan 

őszinték, egyediek, de mégis ismerősek és barátságosak. Négy napraforgós szálláshely. 

 
Szintén az Őrségben van a hangulatos Cseri-porta: 

 

 

Végül Somogyban fejezzük be a körutat, itt is két helyet ismerek. Az egyik a ‘The Bat Barn’, 

amit egy magtárból alakítottak ki: 

 
 

A gyűjtésnél és válogatásnál figyelembe vettük a szálláshely hangulatát, a szolgáltatások 

minőségét, és több turisztikai szakember, köztük a Magyar Turizmus Zrt Regionális Marketing 

Igazgatóságain dolgozó kollégáink javaslatait. A sorrend nem jelent rangsort. A szálláshelyek 

neveire kattintva bővebb információ érhető el róluk. A változtatás jogát fenntartjuk. 

http://www.patohill.hu/
http://www.cseriporta.hu/
http://www.hunyady.hu/hu/indexhu.html
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Kövessen minket a facebookon: 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 

Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu (régi honlap) 

www.hellovelence.hu 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.velenceitoleader.eu/
http://www.hellovelence.hu/

