
 
 
 
 

 
 

BÁRKA SZÁLLÓ LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE BAKSON 
 
A Baksi Horgász Egyesület 2009-ben nyújtott be pályázatot a 160/2009. (XI. 19.) FVM 
rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatási jogcímre. A 
támogatási kérelemnek az MVH helyt adott, amelyről 2011 nyarán értesítette az egyesületet.  
 
Pályázat tartalma: 
A Baksi Horgász Egyesület nem rendelkezik saját kezelésű vízzel, de az önkormányzattal 
karöltve vizes élőhely kialakítását tervezi, amely a település közigazgatási határán belül, 
közel 14 hektár területen helyezkedne el.  A vizes élőhely rekonstrukció és az ún. Ős-Dongér  
újjászületésével Baks a térség horgászturisztikai központjává válhat.  A Bárka Szálló 
létrehozása  és működtetése  szorosan kapcsolódik ehhez a tuisztikai tevékenységhez, ezért 
elengedhetetlen, hogy a  célnak  megfelelő ingatlant újítsa fel, és vegye bérbe az egyesület.  
Az érintett- egykor iskolaként működő- ingatlan erősen leromlott állapotú és az évek alatt 
funkcióját vesztette. 
A fejlesztés egy jellegzetes falusi szálláshely, az ún. Bárka Szálló kialakítására, valamint az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatás létrehozására irányul. Célunk, hogy a Szálló elnyerje a 
négynapraforgós minősítést, ezért az infrastrukturális feltételeket ehhez kapcsolódóan 
alakítottuk ki. A Szállóban két négyágyas szobát hozunk létre, a szobákhoz tartozó 
mellékhelyiséggel, amelyek közül az egyik akadálymentes. A 239/2009. (X.20.) Korm. 
rendelet rendelkezéseinek, az engedélyeztetés követelményeinek megfelelően a szobák 
nagysága a 20 m2-t meghaladják, a szálló konyhával, berendezett közösségi térrel 
rendelkezik. Új szolgáltatásként megjelenik a szabadidős sporthorgászat és a természeti, 
kulturális értékek megismertetése, bemutatása az ún. halászati bemutató termen keresztül. 
A fejlesztés eredményeként - hagyományos küllemét megőrizve - egy felújított és ismét 
kihasznált épületet hozunk létre. A működés során bevétel keletkezik, a vendégéjszakák 
után fizetett idegenforgalmi adó pedig a helyi önkormányzat bevételét fogja növelni. Az 
idegenforgalmi vonzerő növekszik, az ide látogatók a halászati bemutató termen, a 
horgászati túrázási lehetőségeken keresztül megismerkedhetnek a helyi horgászati, 
halászati kultúrával, hagyományokkal. Az ún. Ős-Dongér vizes élőhely rekonstrukció 
megvalósulásával, azaz a 14 hektár területű horgásztó létrehozásával a fellendülés 
intenzitása fokozódni fog. A Bárka Szálló és a hozzá kapcsolódó halászati terem 
lérehozásával bemutatásra kerül az ősi halászati mesterség. A Szálló arculata is ehhez 
igazodik: puritán bútorzattal, mennyezeti halászhálóval, ősi halászatot ábrázoló fali 
fényképekkel. A felújított, de a hagyományos településképbe illeszkedő épület a község 
impozáns és meghatározó részévé válik.  
 

 
 
További információk: www.umvp.eu 
 


