
A Kislépték Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója 2019 évről; és szakmai és pénzügyi tervek a 

2020 évre. 

2019. évi tevékenységről szóló beszámoló (szakmai és pénzügyi) 

 

1. Kislépték: 2019 évi tevékenységeink 

Saját szervezésben és megvalósításban: 

H2020 BOND projekt tevékenységeink során – ez az év a megvalósítás csúcsidőszaka volt) 

 Január 21 Budapest, UrbánFood, BOND műhelymunkában való részvétel Partnereink és 

tagjaink közreműködésével, feladat meghatározásokkal, önelemzéssel a BOND fejlesztési 

folyamathoz.  

 2019. március 25-28. Bilbao WRF szervezésében a IYFF nemzeti bizottságok alálkozóján 

Kujáni Kati és Major Ágnes vett részt 

 Április 15-én Szentendrén részt vettünk a BOND nemzetközi projekttalálkozón 

 Május 06-án a Máltai Szeretetszolgálattal közösen nemzeti szakértői workshopot 

szerveztünk a szociális gazdaság témában 

 2019. május 29-én Rómában a Családi Gazdaságok Évtizede hivatalos megnyitóján vett 

részt Major Ágnes a BOND projekt keretében  

 Júliusban Franciaországban Kujáni Katalin és Molnár Dániel részt vettek a francia 

nemzeti workshopon és együttműködési megállapodás egyeztetésen. 

 Augusztus végén a Gyüttment fesztivál keretében megszerveztük a 2. BOND Nemzeti 

workshopot – már terepi résztvevők részére is. A szakmai eseményen több szakmai 

partner előadását is megszerveztük és Gergely Mária (FVSZE) csapata idén is érdekes 

programokkal várta a vidék ízei iránt érdeklődőket. A Nemzeti workshopok eredményeit 

tanulmány formájában megküldtük a konzorcium vezetőknek. A BOND honlapon is közzé 

lett téve https://www.kisleptek.hu/hu_nemzeti_workshop_bond/ . A workshop egyik 

eredménye 2020-ban több szakmai partner együttműködési megállapodása lett. A 

worshop munkák olyan szakmai partnerséget nyitottak meg, mint az NSKI, Máltai 

Szeretetszolgálat, BM.  

 Szeptember végén a Horvátországi partnerek hívtak a saját nemzeti workshopukra a 

határ mellé, Kőrösre. Itt a higiéniai rugalmasság területén tudtunk segíteni.  

 November végével magyarul és angol nyelven is elkészült és beadásra került (még nem 

publikált) a NEMZETKÖZI JOGI JÓGYAKORLAT gyűjtemény (ez kiterjed adózási, higiéniai 

rugalmasság, közös értékesítési és feldolgozási példákra, szociális gazdaság, 

közétkeztetés, szövetkezeti minták példáira is. A tanulmány eredményeit már a hazai 

kistermelői/őstermelői NAK módosítási folyamatban lobbi munkánk során 

eredményesen tudtuk használni.  

H2020 Smartchain projekt tevékenységeink során 

 Február 4-én részt vettünk Párizsban a projekt találkozón, ahol többek között a REL 

értelmezésére kerestük az EU-s szintű választ.  

 Március 6-án a Campden Brivel egyeztettünk a REL fejlesztéséhez szükséges jogi jó 

gyakorlatok kezdeményezéséről 

https://www.kisleptek.hu/hu_nemzeti_workshop_bond/


 Április 24-én Zalaszentgróton workshopot tartottunk, ahol a REL-hez kapcsolódó már létező 

innovációkat és innovációs igényeket gyűjtöttük 

 Május 21-én Kaposváron megszerveztük az innovációs igényeket gyűjtő workshopot 

 június 15-ig leadtuk a magyarországi innovációs jó gyakorlatokat és igényeket. 

 HUb managerként kitöltöttük az összes kérdőívet és megküldtük a kutató intézeteknek 

 Júniusban létrehoztuk a Smartchain platform magyar HUB oldalát 

 Szeptember 2-6. között részt vettünk az egy éves projekttalálkozón és a következő 

pályázatokat előkészítő megbeszélésen 

 November 7-én Miskolcon a társadalmi innovációs workshopot tartottunk (COP) 

 November 8-án és 11-én részt vettünk fogyasztói magatartást vizsgáló fókuszcsoportos 

kutatásokon 

 A fogyasztói magatartásvizsgálatok keretében interjúkat készítettünk REL szereplőkkel és 

segítettük a szakmai anyagok elkészülését. 

ERASMUS+ KA2 -  RURALF pályázatunkon belül: REL animátor képzési tananyag kidolgozása 

Partnerek: CZ, RO, PL, FR https://www.kisleptek.hu/erasmus_rel_magyar/  

 November 11-12. Kick-off meeting Budapesten 

 2020 februárig: kutatás a szomszédos országok REL-jeiről 

 2020 májusig: kutatás a már létező animációról 

ERASMUS WORA pályázatunkon belül:  

 November 14-16  Zareby Koscielne (Lengyelország) LeICT for Women on Rural 

Areas/WORA Projekt száma: 2019-1-PL01-KA204-065306 Kick-off Meeting (Kőváriné dr. 

Barta Ágnes, Dr. Major Ágnes és Törő Krisztina a SZÖSZ képviselőjeként is)   

https://www.kisleptek.hu/erasmus_wora_hu/ 

 

Egyéb szakmai fórumok, és szakmai jelenlétünk:  

 Január 14-én a FittFood H2020 fejlesztést segítettük munkánkkal a budapesti workshopon 

 Január 29-én a Kispesti Önkormányzat meghívására előadást tartottunk közétkeztetési 

fejlesztési lehetőségekről nemzetközi példák alapján.  

 Február: Szociális Farm Szövetséggel Ausztriai tanulmányúton vett részt Szabadkai Andrea.  

https://www.kisleptek.hu/alpakka/  

 Márciusban a NAK és Egyesületünk szervezésében tanulmányút valósult meg Ausztriában a 

kistermelői expo (Ab Hof https://www.kisleptek.hu/ab_hof/ ) és jó gyakorlatok 

meglátogatásával.  

 Március 11-13 Románia, Kolozsvár: nemzetközi projekt-meeting, ahol a magyarországi 

termőföld-szabályozás és helyzet bemutatására is sor került. Részvétel költségeit a meghívó 

Eco-Rurális Egyesület biztosította (Kőváriné dr. Barta Ágnes és Dr. Major Ágnes). 

 március 26-29. részt vettünk a Családi Gazdaságok Nemzetközi évtizede nyitó világ 

konferencián Bilbaoban 

 Április 3-án Kishantoson a Greenpeace meghívására zöld közétkeztetési fórumon vettünk 

részt.  

https://www.kisleptek.hu/erasmus_rel_magyar/
https://www.kisleptek.hu/erasmus_wora_hu/
https://www.kisleptek.hu/alpakka/
https://www.kisleptek.hu/ab_hof/


 Április 6-án Ukrajnában a Kárpát-medencei Ifjúsági vállalkozói fórumon mutattuk be 

munkánkat és lehetséges REL fejlesztéseket nemzetközi tapasztalatok alapján is.  

 Április 16 Budapest, „Az Európai Unió szerepe a fenntartható fejlődés területén - 

Energiaügyek - Műhelybeszélgetés-sorozat az Unió előtt álló feladatokról az európai 

parlamenti választások kapcsán (Kőváriné dr. Barta Ágnes) 

https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/2019jun12_kozossegienergia_forumjegyzet_veg.p

df 

 Április 26-án részt vettünk a Kisközösségek vidéken c. konferencián, mint felkért hozzászóló  

 Május 9. Budapest Vízhasználat- műhelymunka (Kőváriné dr. Barta Ágnes) 

 Május 12 Kecskemét „Közösségek hete”  - részvétel a helyi termék ünnepen, önkéntes 

munka, érdeklődők informálása, stb. (Kőváriné dr. Barta Ágnes). 

 Május 20-23 Tanulmányút Dániában  Cselekvő Közösségek projekt szervezésében, személyes 

pályázat útján. A tanulmányút fő célja volt, hogy elősegítse a közösségfejlesztési 

folyamatokat, jó gyakorlatok megismerésével, fenntartható tevékenységek adaptálásával, és 

kapcsolati hálót hozzon létre. (Kőváriné dr. Barta Ágnes) 

https://cselekvokozossegek.hu/tanulmanyut-daniaba/ 

 Június 06-án Szabadkai Andrea a Nemzeti Szörp- és Lekvárverseny zsűrijeként kapott 

meghívást Bajára.  

 Június 12. Budapest, FUGA Műhelymunka és vitafórum a „Háztáji és közösségi energia” 

előállításáról és felhasználási lehetőségeiről, a hazai teendőkről, szabályozásról (Kőváriné dr. 

Barta Ágnes). https://mtvsz.hu/haztaji_es_kozossegi_megujulo_energia_forumnap 

 Július elején a NAK Egyesületünket felkérte konzultációra egy esetleges 

kistermelői/őstermelői módosítási koncepció megbeszéléséhez. Egyesületünk képviselte a 

célcsoportot és nemzetközi jogi példákat is tudott mondani  már.  

 Szeptember 20-22 Eger, Civil konferencia Témája a civil szervezetek lehetőségei, működési 

körülményei, forrásgyűjtése, aktuális projektjei, jó gyakorlatok bemutatása, valamint kiállítás 

és vásár (Kőváriné dr. Barta Ágnes).  https://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/elkeszult-

a-civil-unnep-programja-22215 

 Szeptember 29-én Zala Andrea szervezésével az OMÉK-on újra Segítő Hatósági díjakat adtunk 

át. https://www.kisleptek.hu/segito_hatosag_dijatado_2019/  

 Október 15-én előadóként kértek fel a NAK REL szakmai konferenciáján Kaposváron. 

 Október 24-én előadást tartottunk a FAO rendezésében a fejlődő országok minisztériumi 

képviselőinek a magyar REL-ekről (Kujáni Katalin) 

 November 4., Székesfehérvár Corvinus Egyetem Campusa (előadást tartott Kőváriné dr. Barta 

Ágnes a helyi termék_REL témakörben) 

 November 08-09-én Miskolcon Dr. Major Ágnes, Orosz Flóra és Szabadkai Andrea meghívást 

kapott a szociális gazdaság tanulmány bemutatására az NSKI által rendezett két napos 

konferencián.  

 November 21-én előadóként kértek fel a NAK REL szakmai konferenciáján Nemesvámoson.  

 November 27. Dunaharaszti, NAK rendezvény, az őstermelőket érintő változásokról , a 

közétkeztetésben rejlő lehetőségekről (előadások, majd műhelymunka - Kőváriné dr. Barta 

Ágnes) 

https://www.nak.hu/images/Kamara/Hirlevel/Meghivo/Mellekletek/2019/Meghv_Dunahara

szti.pdf 

https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/2019jun12_kozossegienergia_forumjegyzet_veg.pdf
https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/2019jun12_kozossegienergia_forumjegyzet_veg.pdf
https://cselekvokozossegek.hu/tanulmanyut-daniaba/
https://mtvsz.hu/haztaji_es_kozossegi_megujulo_energia_forumnap
https://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/elkeszult-a-civil-unnep-programja-22215
https://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/elkeszult-a-civil-unnep-programja-22215
https://www.kisleptek.hu/segito_hatosag_dijatado_2019/
https://www.nak.hu/images/Kamara/Hirlevel/Meghivo/Mellekletek/2019/Meghv_Dunaharaszti.pdf
https://www.nak.hu/images/Kamara/Hirlevel/Meghivo/Mellekletek/2019/Meghv_Dunaharaszti.pdf


Elnökségi tagjaink emailen és telefonon több jogi, szakmai tanácsadást adtak megkeresésekre REL, 

piaci, kistermelői és adózási témákban. Kőváriné dr. Barta Ágnes megkeresés esetén telefonon 

felvilágosítást, jogi tanácsot adott termőföldet, illetve helyi termék értékesítését érintő kérdésekben. 

 

2. 2019 évi pénzügyi beszámoló 

Személyi kifizetés 2019 (1000 Ft-os kerekítéssel):  

 2019-es személyi fizetésekre eső összeg: 23.583.000 Ft   

(ebből BOND: 12.305.000 Ft, Smartchain: 10.572.000 Ft) 

Szabadkai A. - havi bruttó: 2019 01-04 br. 252.954/hó; 2019-05-2020.10: 299.457/hó Ft.  

Eszközvásárlás összege 2019. 

 2019-es tételek összege 213.052 Ft 

Belföldi kiküldetés összesen 2019 

  2019-ben elszámolt belföldi kiküldetésiek: 998.716 Ft  
 

Külföldi kiküldetések és ahhoz kapcsolódó költségek (utazás, szállás, étkezés) összesen 2019 

 2019-ben elszámolt: 2.767.695 Ft  

Egyéb működési költség összesen (posta, honlap, irodaszer...) 2019  

 2019-ben felszámolt: 259.699 Ft  

Bankköltség 2019: 

 2019: 229.969 Ft 

Szolgáltatások 2019: 

 2019-ben elszámoltt: 2.666.396 Ft 

  

Könyvelő összesen 2019 

 2019: 260.000 Ft 

 

3. 2020 évi tevékenység és pénzügyi terv 

2020-ban benyújtott pályázatok  

 CoFress Horizon 2020 pályázat a zöldség-gyümölcs élelmiszerláncok innovációiról (CoFress) - 

nyert 

 Erasmus+ KA2 Török vezetéssel élményparaszt – nincs eredmény 

 Erasmus+KA2 Felelősségteljes fogyasztás az egészség megőrzése érdekében, 

AgriNatura – lengyelországi partner vezetésével – nem nyert 



2020-as munkatervek (kimenetek) 

 A Kislépték stratégiájának megfogalmazása.  

 Kislépték új szabályzatok készítése és elfogadása, mely képes kezelni a projekteket és az 

egyesület önálló feladatait  

 Honlap megújítás a BOND események megjelenítésére és szakértői tanácsadási felület 

kialakítására a REL kapcsán 

 A BOND feladatkörünkben 8 nemzetközi MOU létrejöttének koordinálása 

 Eszközbeszerzések munkatársaknak a Covid-19 otthoni munka segítésére 

 Szakmai együttműködés tagunk a Pannon helyi termék új REL védjegy kialakításában 

 Workshopok megtartása vidéki helyszíneken a Kislépték szakmai javaslatcsomagának 

kidolgozásához  

 REL animátor tananyag készítése a RURALF projekt keretében 

2020-as évi pénzügyi tervek 

Személyi kifizetés terv 2020 (kerekítéssel):  

 2020-as fizetésekre tervezett 11.200.000 Ft 

(BOND, Smartchain, Erasmus RuRF és Wora, CoFress, működés) 

Eszközvásárlás összege 2020-év: 

 2020-as tételek összege 1.100.000 Ft ami– ki is fizetve 

 (fülhallgatók, külső tárhelyek, fénykép állvány, 2 nyomtató, 1 számítógép, 2 irodaszék) 

 TERV eszköz 2020-ra: 500.000 Ft  

Belföldi kiküldetés kifizetett összesen 2020  
 

 2020-ban utazott belföldi kiküldetés értéke: 300.000 Ft  

 2020-ban kifizetett: 640.000 Ft  

 TERV: 500.000 Ft  
 
Külföldi kiküldetések és ahhoz kapcsolódó költségek (utazás, szállás, étkezés) összesen 2020 évre 

 2020-ban fizetett: 4.400.000 Ft  

 2020-BAN TERV: 0 Ft. (Covid miatt) 

Egyéb működésre összesen (posta, honlap, irodaszer...) 2020 évre 

 2020-ban fizetett: 150.000 Ft  

 2020-ban terv még: 600 000 Ft 

Bankköltség 2020: 

 2020 terv: 150.000 Ft 

Szolgáltatások 2020: 



 2020-ban igénybevett esedékes: 5.500.000 Ft (benne pénzügyi számviteli szolgáltatás, BOND 

zárás, mérleg, elszámolási tanácsadás) 

 TERV: 3.500.000 Ft BOND (1 500 000 Ft honlap, és rendezvények) 

Könyvelő összesen 2020 

 2020: 500.000 Ft 

 

BOND projekt zárása és a kapcsolódó pénzügyi elszámolás  

 

A BOND szakmai beszámoló fenti a 2019 szakmai beszámoló külön fejezetében bemutatásra került.  

A BOND pénzügyi megvalósulása a fenti 2019 és 2020 évi pénzügyi beszámolóban külön feltüntetve.  

BOND projektzárás terv (2020 10 hónap) - mindösszesen maximum: 3 100 000 Ft 

 Média megjelenések az eredmények kommunikációjával – kb. 700 000 Ft 

 Nemzetközi lobbi az eredmények kommunikációjával 

 Országos rendezvény sorozat az eredmények kommunikációjával (6 rendezvény terv: 

Békéscsaba -, Szentendre, Debrecen-, Kecskemét – és ezek környéke) kb. 2 000 000 Ft 

 MoU nyomonkövetés 

 Projektzárás admin teendői 

 

2020. 09. 16 és 29-i közgyűléssel jóváhagyva 

 

 


