
SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2017-ES ÉVRŐL 
Szervezetünk meghívást kapott a 2017 Zöld Civil Országos Találkozóra (OT) – Budapesten 
Csillebérci Szabadidő Központban és a Gyüttment Fesztiválra – Oszkóra. Mindkét helyszínen 
szakmai résztvevőként segítettük a rendezvény céljait.  
A Gyüttment Fesztiválon az alábbi programok szakmai közreműködői voltunk: 

1. szombaton és vasárnap jogi kupaktanács - személyes tanácsadások: Kőváriné Dr. 
Bartha Ágnes - Földhasználattal, adás-vétellel kapcsolatos  ügyekben és  "napi ügyek-
bajok" - hivatalos levelek értelmezésre, fellebbezés megbeszélése. Szabadkai Andrea 
Kistermelői, helyi termelői piac szabályok. 

2. Meseösvény - Baranyi Ildikó és a Bergendóc Szoc.Szövetkezet –  
3. Közösségi étkezés ismeretek – Szabadkai Andrea 
4. Sajtmesteri fogások Mircz Nárcisszal. – workshop elméleti és gyakorlati ismeretekel, 

két nap 2-2 órában. 
5. Pékmesteri fogások Csendesné Dolinay Margittal a Magyar Pékek Fejedelmi 

Rendjétől két nap, 2-2 órában 
a) Csiga csavarós pékinas kézműves foglalkozás gyerekeknek -  
b) Felnőtteknek: kulcsoskalács, tejeskifli, fűszeres rozscipó készítés fortélyai 

 
2017-ben folytatódtak a FM és a NÉBIH szakembereivel a Kistermelői Jó Higiéniai Gyakorlat 
(GHP) elfogadásához szükséges munkacsoporti munkák, melynek eredményeként 2017 
nyarán hivatalosan is elfogadásra került az Útmutató. 
https://www.kisleptek.hu/kistermeloi_jhgy_2017/  
Felvettük a kapcsolatot az NGM-mel, hogy jelezzük a 2018-as tejautomaták bekötésével 
kapcsolatos kistermelői problémákat, igényeket.  
 
A Védegylet Egyesület felkérésére elkészítettünk 2 db online kiadványt a célcsoport igényei 
szerint. Hiánypótló a Webshop és házhozszállítás kiadvány; és a Közösségi Étkeztetési 
kisokos, Horváth János és Szabadkai Andrea szerzők közreműködésével.  
 
A nemzetközi kapcsolataink szépen alakulnak, a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 
2014+10 év keretében.  Dr. Major Ágnes koordinálásával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 
az ernyőszervezet World Rural Fórummal, valamint a környező európai Nemzeti 
Bizottságokkal.  
A FAO nemek közti megkülönböztetéséről szóló kiadványa (What gender mainstreaming in 
agriculture means in practice, Cases from selected countries of the European Union) 
egyesületünket, mint jó példát említi. 

„Pillangó Fejlesztések” szervezésében 2017 szeptember 21-22-én  a "Fenntarthatóság és 
vidék" c. képzésen  részt vett Kőváriné dr. Bartha Ágnes, melynek során kétnapos 
teszttréningre került sor leendő trénerek számára „Fenntarthatóság és vidék” témában az 
Erasmus+ projektje (RUSDELA – 2016-1-HU01-KA204-022965) keretében. 
http://www.rusdelaproject.eu/ 

Egyesületünk tagja lett két nyertes H2020 konzorciumi pályázati csapatnak. 
2017 novemberében megérkezett az első részlet utalása a BOND pályázaton belül. A projekt 
szakmai vezetője Dr. Major Ágnes, a szakmai team tagjai: Kujáni Katalin, Szabadkai Andrea, 
Abonyi Dávid, Kajner Péter, Szabó Dorottya, Lámfalusi Ibolya, Dr. Csák Csilla tagok. 
https://www.kisleptek.hu/bond_projekt_hu/  
Másik nyertes H2020 projekt (SMARTCHAIN) szakmai vezetője Kujáni Katalin. A projekt 
csak 2018-ban indul, REL Hub online platform létrehozása a cél.  
A pályázatok miatt szervezetünk külföldről (Unió, Brüsszel) támogatott szervezetnek 
minősül.  
Dr. Major Ágnes szakértőként vett rész a CESCI szervezet megbízásából a Határonátnyúló 
termelői termékértékesítés tanulmány létrehozásában Horváth János és Szabadkai Andrea 
segítségével.  

https://www.kisleptek.hu/kistermeloi_jhgy_2017/
http://www.rusdelaproject.eu/
https://www.kisleptek.hu/bond_projekt_hu/


Részt veszünk a 2017. júliusában indult Agrishort horvát-magyar határon átnyúló 
INTERREG projektben, amely keretében több előadást tartottunk (2017. július Siófok, 
szeptember Siófokon műhelynap szakmai programjának levezetése, novemberben 2 
alkalommal RÉL csoport létrehozó műhelynapok megszervezése és levezetése, 2018. január 
Horvátországban, Csáktornyán magyar, horvát RÉL csoportok indulásának előkészítése). 
 
2017-ben ismét az OMÉK volt a Segítő Hatóság díjátadás helyszíne. Az OMÉK szeptember 
végén került megrendezésre. A NAK standján adtuk át a díjakat az elnökségi döntés alapján.  
https://www.kisleptek.hu/segito_hatosagi_szakembere_dijatado2017/  
 
Részt vettünk több szakmai fórumon előadóként. Így Oszkón a Hegypásztor kör meghívására 
tartott előadást Szabadkai A., és a főzőverseny zsűrijeként is részt vett a fesztiválon. Felkért 
előadóként vettünk részt még Szentlőrinci Gazdanapokon (Kujáni, Szabadkai), Hollókőn az 
iskolakert szakmai fórumon, Kunbaracson a tavaszi termelői kiállításon. Részt vettük Szabó 
G. Gábor és Baranyai Zsolt termelői együttműködésekről, szövetkezetekről szóló 
könyvbemutatóján, mint szakmai hozzászóló (Kujáni). Emailen és telefonon több szakmai 
tanácsadást adtunk 2018 évben is.  
 
Részt vettünk több konferencián és műhelymunkán tanácsadóként. Palóckosár REL Egyesület 

REL csoport létrehozásához szükséges előkészületek.  

 

Részt vettünk több szakmai tanulmányúton, ahol feladatunk volt a résztvevők szakmai 

felkészítése és az információk interpretálása a nemzetközi együttműködések kialakításához. 

2017. március végén a Magosfa Alapítvánnyal Csehországba, Krakonos térségbe utaztunk, 

ahol kezdő magyar helyi termék vállalkozók ismerhették meg a cseh ökoturisztikai és 

kézműves termék előállítói gyakorlatokat. 2017. április utolsó hetében Franciaországban 

Nimes-ben LEADER csoportok REL témájú együttműködések kialakításában vettünk részt, 

amelynek egyik hasznos outputja volt a francia-magyar agrár attasé Nesuta Mariann 

megismerése http://parizs.kkmsite.info/news/a-garrigues-es-costieres-de-nimes-videk-es-a-
felso-bacska-helyi-akciocsoportok-hacs-talalkozoja-2017-aprilis-26-29-koezoett.  
 
Szervezetünk munkáját 2017-ben a Nemzeti Együttműködési Alap működési támogatása 
(NEA-TF-17-M-1423) támogatja 480 000 Ft értében.  
Az adó 1%-ból 18 388 Ft folyt be.  
 
2018 ÉVI PÁLYÁZATI TERVEK ÉS FOLYAMATOK ISMERTETÉSE 
A Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért Bírálóbizottság döntése alapján 2017. 

december 16-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter laudálása alapján, KOVÁCS SZILVIA és az általa életre hívott „A 

LEGSZEBB KONYHAKERTEK” MOZGALOM JÖVŐNKET SZOLGÁLÓ 

TELJESÍTMÉNYE Magyar Örökség Díjat vehetett át, mellyel bekerült a „Magyarság 

Láthatatlan Szellemi Múzeumába” és nevét a továbbiakban az Aranykönyv őrzi. 
Benyújtásra került Kőváriné Dr. Bartha Ágnes koordinálásával egy harmadik H2020 
konzorciális pályázat BLOOM névvel, amely a fenntartható és körkörös gazdálkodás 
témakörét járja körül.  
Baranyi Ildikó koordinálásával benyújtásra került a NEA szakmai kollégiumához egy 
pályázat, mely a gyakorlati tudásátadás és hagyományőrzés témában tervezett 
programsorozatot szeretne megvalósítani Csendesné Dolinay Margit bevonásával.  
A Dél-Alföldi Teleház az általunk delegált Franca partner segítségével Erasmus pályázatot 
nyújt be, a hagyományos tudásátadás témakörében.  
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