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A HAZAJÁRÓRÓL 

A Hazajáró Hétvége lényege, hogy a szervezők összegyűjtik, és a www.hazajaro.hu 

honlapon komplex ajánlatként kínálják az olyan falusi – vagy akár vidéki kisvárosi – 

szálláshelyek, boros-, bio- és kézműves porták, pálinkafőzdék, tájházak és a 

legváltozatosabb vidéki szolgáltatók ajánlatait, akik vállalják, hogy ebben a három 

napban legalább 20 százalékos engedményt nyújtanak vendégeik részére.  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága, az 

ország valamennyi 10.000 fő alatti települését magában foglaló 96 hazai LEADER 

közösség, a közel 1800 falusi szálláshelyet tömörítő Falusi és Agroturizmus 

Országos Szövetsége (FATOSZ), a Magyar Turizmus Zrt., illetve a közel 150 

Tourinform Iroda juttatja el partnerei számára a Hazajáró Hétvégéhez való 

csatlakozás lehetőségének hírét.  

A hagyományteremtő céllal megrendezett hétvége célja a vidéki Magyarország 

értékeinek, a több mint háromezer kisebb település széles kínálatának 

bemutatása, a vidéki térségek természeti kincseinek, jellegzetes ízeinek, gondos 

munkával termelt és feldolgozott termékeinek megismertetése a hazai közönség 

lehető legszélesebb rétegeivel. 

 

Az érdeklődés megteremtése és fokozása érdekében a Hazajáró Hétvégét 

nagyszabású kommunikációs és promóciós kampány előzi meg, melynek részei a 

sajtó- és kültéri hirdetések, az országos és regionális rádiókban elhelyezett 

reklámszpotok, egyéb PR-eszközök, valamint a www.hazajaro.hu internetes honlap. 



JOGOSULTAK 

A Hazajáró Hétvége kínálatába minden olyan szálláshelyet üzemeltető, szolgáltatást 

működtető vagy programot szervező magánszemély, non-profit szervezet, 

vállalkozás, közintézmény vagy közigazgatási szervezet regisztrálni jogosult, 

aki/amely elsődlegesen Magyarország LEADER-jogosult településén él, van 

bejegyezve, vagy ezen településeken kínálja szolgáltatását. A települések listája 

megtalálható az ÚMVP 23. mellékletében (10.000 főnél kevesebb lakosú vagy a 120 

fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű települések; ld. ÚMVP mellékletei, 547. oldal)1. 

Elsődlegesen, hiszen a Hazajáró Hétvége célja minél több vidéki szálláshely, 

szolgáltatás és program bemutatása, a potenciális vendégek minél nagyobb mértékű 

elérése, tehát a – LEADER-re egyébként nem jogosult – Pest megyei agglomerációs 

települések kínálata sem esik kívül a Hazajáró Hétvége látókörén. 

A FELÜLET 

A Hazajáró Hétvége folyamatosan frissülő kínálata a www.hazajaro.hu internetes 

honlapon lesz elérhető, ami egyben a szolgáltatói regisztráció felülete is: 

 

                                                 
1
 Hivatkozás: http://umvp.eu/files/umvp_program_mellekletek.pdf  
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REGISZTRÁCIÓ 

I. Egyedi regisztráció 

A szolgáltató a www.hazajaro.hu honlap „Regisztráljon!” menüpontjára kattintva 

megy végig az alábbi folyamaton: 

1. regisztrációs adatlap kitöltése (alapadatok: név, cím, elérhetőségek stb.) 

Ezzel a szolgáltató regisztrál a portálon, amit követően a megadott e-

mail címre kapott üzenet jóváhagyásával tesz aktívvá. FONTOS: 

kizárólag regisztráltak tölthetnek fel adatokat a portálra.  

2. a regisztrációval együttesen a részvétel feltételeit tartalmazó „Általános 

szerződési feltételek” elfogadása 

3. szolgáltatói űrlap kitöltése 

a. alapadatok felvitele 

b. szolgáltatástípus(ok) kiválasztása 

c. kiválasztott kategóriákhoz (szolgáltatásokhoz) a kedvezmények 

hozzárendelése, nyitvatartási idő megadása 

d. szöveges rész feltöltése (nincs terjedelmi korlát 2) 

e. kép(ek) feltöltése (feltölthető képek száma nincs korlátozva3) 

f. horizontális jellemzők kiválasztása 

4. adatlap véglegesítése 

Tájékoztató jelleggel a mellékelt táblázatban közzétesszük az adatlap tartalmát, 

a szolgáltatási kategóriák listáját, illetve a horizontális kategóriákat. 

Fontos információk: 

- A szolgáltatók négy főkategóriában jelentkezhetnek egészen június 11-ig: 

1. Szálláshely 

2. Vendéglátás/étkezés 

3. Szolgáltatások 

4. Látnivalók 

- A szolgáltatóknak a táblázatban „Kategória3” megjelöléssel szereplő oszlop 

szolgáltatástípusaiból kell kiválasztaniuk a rájuk nézve érvényes elemeket, a 

rendszer ebből generálja a Kategória1 és Kategória2 besorolásokat. 

                                                 
2
 Figyelemfelkeltő, tömör leírás az elérhető szolgáltatásokról. Javaslat: 500-1000 karakter 

3
 Javaslat: 3-5 kép 



 

II. Támogatott regisztráció  

Azon szolgáltatóknak és szálláshely-tulajdonosoknak, akik nem rendelkeznek állandó 

internetes hozzáféréssel, vagy a regisztráció során segítségre szorulnak kérdéseiket, 

igényeiket közvetlenül is jelezhetik a hazajaro.hu központi adminisztrációján: 

Kapcsolattartók: Kolesza Kinga, Katona Éva 

Tel./Fax: 06-28-522-955 

Mobil: 06-20-999-3109 

E-mail: hazajaro@hazajaro.hu  

Skype: hazajaro-hazavaro 

Postacím: GIK Kft.; H-2101 Gödöllő, Pf.: 61. 

A regisztrációval kapcsolatosan további segítséget nyújtanak a LEADER Helyi 

Akciócsoportok, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák, a FATOSZ megyei szervezetei, 

illetve a Tourinform irodák, melyek elérhetőségei a www.hazajaro.hu oldalon 

feltüntetésre kerülnek, de addig is megtalálhatók a www.umvp.eu, a 

www.falusiturizmus.eu, illetve a www.tourinform.hu oldalakon. 

 

Tehát 2009. június 12-14. között  
 


