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A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet bemutatása
www.zoldaktiv.hu

• 2013-ban jött létre
• Székhely: Orfű
• Küldetés: Orfű, Abaliget, Husztót, Kovácsszénája tartósan munkanélküli, 

hátrányos helyzetű lakosai számára hosszú távon munkát biztosítson

• Szolgáltatások: 

park- és zöldterület-gondozás 

a faipari- és ácsmunkák

 különböző női és férfi kisegítő munkák (pl. takarítás, főzés, konyhai kisegítés, 
karbantartás, segédmunkák)

Rendezvényszervezés

sütés-főzés mobilkemencés kitelepüléssel

 helyi termékek előállítása

Festés

pályázatírás és projektmenedzsment 



A VP6-19.2.1.-60-1-17 azonosítószámú projekt

• A pályázat fő célja:

a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet tevékenységének bővítése (turizmus  
területén)

 a rendelkezésünkre álló erőforrások minél optimálisabb felhasználása

 a bevételek növelésével a szervezet tevékenységének fenntarthatóvá 
tétele

tartós foglalkoztatás

• A pályázati projekt tárgya:

romos istállóépület felújítása és szálláshellyé alakítása

• Támogatás összege: 4.999.999 Ft (vissza nem térítendő)

• Támogatás intenzitása: 70%

• Projekt időszaka: 2018.08.01. – 2019.05.31.



Az épület

• a Szövetkezet megvásárolt Husztóton egy régi, romos ingatlant, ami 
valamikor istálló volt. 

• Az épület a település számára fontos építészeti értéket képviselt. 

• Az épület teljes felújítására vállalkoztunk, amelynek során a 60 m2

alapterületű istállóból turistaszálláshelyet alakítottunk ki. 

A földszinten közösségi tér, konyha, fürdő, WC kapott helyet, a 
tetőtérben pedig egy egyszerű, 8-10 fő elhelyezésére alkalmas szállást 
rendeztünk be.



Miért pont Husztót?

• Husztót fejlesztési stratégiája összhangban állt elképzelésünkkel: többfunkciós 
turistaszállás kialakítása, amely szolgálja a lovas-, kerékpáros-, 
gyalogosturizmus igényeit.

• Husztót hátrányos helyzetű vidéki település

• Kiváló természeti adottságai turisztikai vonzerőjévé válhat a településnek.

• Gyalogosan jól végig járható túraútvonal köti össze Orfűvel.

• Tereplovaglás

• Vadászat



A régi istálló



A beruházás munkálatai

• Bádogozás

• Beton és vasbeton munkák

• Tetőfedés

• Szigetelés

• Felületképzés (festés, mázolás, korrózióvédelem)

• Falazás és egyéb kőműves munkák

• Asztalos munkák

• Ács munkák

• Villanyszerelés

• Épületgépészeti csővezeték szerelése

• Udvar rendbetétele



Képek a felújított istállóról 



A husztóti Pásztorház (turistaház) helyiségei



Kilátás a Pásztorházból



Hogyan tovább?



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


