
KISLÉPTÉK EGYESÜLET  
szakmai beszámoló a 2018-es évről  
 
 
Egyesületünk több részmunkaidős alkalmazottat és megbízási jogviszonyban álló 
munkatársat foglalkoztat 2018-ban is a 2017 novemberében indult H2020 BOND projekt 
munkák ellátásához https://www.kisleptek.hu/bond_projekt_hu/. www.bondproject.eu . A 
feladatok tovább bővültek 2018 nyarán, mikor a Kislépték Egyesület elnyerte a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet megbízását egy szociális gazdaság jogszabályi környezetének 
vizsgálatára a Kárpát-medencei tagországok vizsgálatával.  
Részt vettünk és termelői képviseletet szerveztünk a projekt keretében:  

 Nemzetközi Tanulmányutakon Norvégiában, Franciaországban. 
https://www.kisleptek.hu/jo_gyakorlat/ 

 Hálózatosodást segítő Spanyolországi (Cordoba) találkozón és képzésen. A találkozón 
több ország erősségeit vizsgáltuk meg egy Együttműködési Megállapodás előkészítés 
segítéséhez.  
https://www.kisleptek.hu/cordoba_mou1_bond/ 
https://www.kisleptek.hu/tot_cordoba_h2020_bond/ 

A BOND projekten belül elkészítettük magyar, angol, francia és német nyelven a jogi jó 
gyakorlat gyűjtéséhez a kérdőívünket, és elkezdtük a lekérdezést, gyűjtést.  
 
Szervezetünk meghívást kapott a 2018 évi Zebegényi Gyüttment Fesztiválra. Szakmai 
résztvevőként segítettük a rendezvény céljait, ismeretátadást végeztünk, népszerűsítettük a 
BOND projektet. 
A Gyüttment Fesztiválon az alábbi programok szakmai közreműködői voltunk: 

1. jogi tanácsadás: Kőváriné Dr. Bartha Ágnes - Földhasználattal, adás-vétellel 
kapcsolatos  ügyekben és  "napi ügyek-bajok" - hivatalos levelek értelmezésre. Dr. 
Major Ágnes és Szabadkai Andrea Kistermelői, őstermelői, helyi termelői 
piac szabályok.  

2. REL tanácsadás – Kujáni Katalin, Major Ágnes, Szabadkai Andrea  
3. Sajtmesteri és sörfőző ismeretek - Mircz Nárcisszal. – workshop elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel. 
4. Cefre-terefere, azaz jövedéki és adószakértői ismeretek Horváth Jánossal.  
5. Gyógy-, és fűszernövény ismereti totó és smoothy készítés a Falusi Vendégasztal 

Szolgáltatók Egyesületének tagjai által Gergely Mária vezetésével.  
6. Pékmesteri fogások Csendesné Dolinay Margittal a Magyar Pékek Fejedelmi 

Rendjétől. 
7. Dunakanyari termékek és fejlesztések bemutatója, ismeretátadása Nyitrai Zsuzsa és 

Nyitrai Ákos vezetésével, a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
termékbemutatójával. 

8. Részvétel a BOND LEGO SERIUS PLAY fejlesztő foglalkozáson, kontultáció a 
fejlesztőkkel.  

 
Egyesületünk 2018 novemberétől egy újabb H2020 projekt (SMARTCHAIN) konzorciumi 
tagja lett, mely a foglalkoztatás tekintetében is továbblépést jelentett. 2018 novemberében 
megrendeztük a projekt keretében Veresegyházán a Katlan Tóni a Malomhoz helyszínen a 
SmartChain REL HUB létrehozó eseményét és workshopját. 
 
A Legszebb Konyhakertek mozgalom 2018-as évi díjátadóján részt vettünk, és Egyesületünk 
elismerő díjban részesült Kovács Szilvia ötletgazda által.  
 
A Szervezetünk munkájának eredményeként az Egyesület elnökét a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara felkérte, majd megszavazta a Kistermelői alosztály vezetésére. Ez társadalmi cím, 
egyes szakmai programok, egyeztetések lehetőségét jelenti.  
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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.  
 
Részt vettünk szakértőként/előadóként 2018-ban  

 A Francia Intézetben (november 29) a Helyi élelmiszerellátási rendszerek – magyar-
francia. jógyakorlatok ismertetését felvállaló konferencián. A konferencia szervezését 
Kujáni Katalin koordinálta.  

 NAK szervezésében a Termelői Piac Fórumon (december 04), ahol Szabadkai Andrea 
tartott előadást 

 Alsómocsoládon és Martonvásáron a szociális gazdaság témában az NSKI 
szervezésében (Szabadkai, Major) 

 Táliándörögdön a Művészetek Völgye rendezvénysorozat keretében a TÉKA 
vidékfejlesztési fórumon 

 Vasváron a tagszervezetünk felkérésére, A termelői piacok nemzetközi jó gyakorlatai, 
a helyi termék értéke témában tartottunk előadást (Szabadkai, Inzsöl, Kovács) 

 Máltai Szeretetszolgálat SENTINEL projekt szakmai fórumain. (Kujáni, Szabadkai) 

 Kaposváron a somogyi NAK rendezésben tartott Gasztro Talin a kistermelői közös 
fellépés jogi kereteiről tartottunk előadást (Major) 

 Kolozsvár április 25-26. Európai Bizottság TAIEX iroda meghívására két napos 
workshopon előadás tartása a csatlakozni kívánó országok minisztériuminak REL 
szaktanácsadás (Kujáni) 

 
Kőváriné Bartha Ágnes és Horváth János tagunk NAK REL szakmai tanagyag készítésében 
vett részt. 
Lo-Káli OTKA kutatásban részt vettünk (Kujáni). 
 
Meghívott REL szakértőként részt vettünk az AGRI-Short HU-HR Interreg Projektben 
előadásokkal és Skype szakértői támogatással. (január 31. - Csáktornya; március 28. – 
Zalaszentgrót; június 28. – Siófok, augusztus 15. – Siófok; augusztus 30. – Csáktornya) 
 
Zalaszentgróton a Nyitott Porta alakuló ülésén részt vettünk július 25. 
 
Emailen és telefonon több szakmai tanácsadást adtunk 2018 évben is.  
 
Az adó 1%-ból a tavalyinál némileg több, 24.821 Ft folyt be.  
 
Facebook oldalunk követőinek száma 2985 (2019 áprilisáig)  
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