
A Kislépték Egyesület szakmai beszámolója 2020 évről 

 

1. Kislépték: 2020 évi tevékenységeink 

Saját szervezésben és megvalósításban: 

H2020 BOND projekt októberében zárult. A projekt eredmények létrejöttek. A záró szakmai és 

pénzügyi beszámolót benyújtottuk. Az első körös ellenőrzésre szakmai tisztázó kérdést kaptunk csak, 

majd jelenleg a harmadik körös pénzügyi, konzorciumi ellenőrzés megválaszolása zajlik. Az utolsó 

finanszírozási részlet így még nem érkezett meg.  

BOND Eredmények:  

 Jogi jógyakorlat gyűjtemény megírása, és angol nyelvre fordítással, annak beküldése (2019. 

november). https://kisleptek.hu/tudastar/publikacio/regulatory_framework_bond/  

 A jogi jógyakorlat fordítása több nyelve (partnerek igényei szerint), ennek beküldése.  

https://kisleptek.hu/tudastar/publikacio/bond-publikacio/  

 Nemzeti workshop tartása a szociális gazdaság témában (korábbi években megtörtént 2 db 

nemzeti workshop) 

 Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat aláírása a szociális gazdaság témában. 2020 február 04-

én megtörtént, és e mellett részt vettünk a Nemzetközi Politikai kerekasztalon a 

közétkeztetés témában. https://kisleptek.hu/hirek/mou_bond_hu/  

 8 ország mentorálása az Együttműködési nyilatkozat megkötéséhez. 

https://kisleptek.hu/hirek/8_mou_bond/  

 Máltai Tanulmányok cikk https://maltaitanulmanyok.maltai.hu/2020-3-4/  

Média megjelenések 

Nagyon sok média megjelenésünk volt a BOND adó jógyakorlatok kapcsán a hazai 2020 új őstermelői 

adózással összefüggésben, valamint a közétkeztetés, Élelmiszer stratégiák témában. (Magyar 

Mezőgazdaság, Sokszínű vidék, Agrár Élet, Vidék Magazin stb. ) 

Események:  

A BOND eredményeket a tagok felé még élőben is közvetíthettük tematikus workshopokon.  

 2020 július 24. Vizsoly, BOND workshop a diverzifikáció, adózás témában 

 2020 augusztus 10. Szombathely, BOND workshop a szociális vállalkozások témában (Pannon 

Helyitermék Klaszter tagunk közreműködésével) 

 2020 augusztus 17. Vértesacsa, BOND workshop a regeneratív gazdaság és innovációk 

témában 

 2020 szeptember 12. Komárom, BOND workshop Szociális Farm, játékosítás témában 

(Magyar Szociális Farm Szövetség tagok és mi is tagjai vagyunk ennek) 

 2020 október 19. Békéscsaba, BOND workshop, eredmények, közétkeztetés adózás témában 

(Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és elnökségi tagunk, valamint a FVSZE tagunk 

közreműködésével) 
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 2020 október 20. Füzesgyarmat, BOND workshop, eredmények, közétkeztetés adózás 

témában (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület  és elnökségi tagunk, valamint a FVSZE tagunk 

közreműködésével) 

 2020 október 21. Leányfalu, BOND workshop a szövetkezetiség és REL témában (Dunakanyar-

Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet tagunk közreműködésével) 

 2020 október 27. Békés, BOND workshop, eredmények, közétkeztetés adózás témában 

(Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és elnökségi tagunk, valamint a FVSZE tagunk 

közreműködésével) 

 2020 október 28. Pomáz, BOND workshop a szövetkezetiség és REL témában (Dunakanyar-

Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet tagunk közreműködésével) 

 2020 október 29. Gyula, BOND workshop, eredmények, közétkeztetés adózás témában 

(Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és elnökségi tagunk, valamint a FVSZE tagunk 

közreműködésével) 

H2020 Smartchain projekt 2021 augusztusában zár, a 2020-as tevékenység: 

 2020 novemberében elkészült több online média cikk és egy REL animáció Koncz Gábor 

színművész magyar narrációjával. https://kisleptek.hu/tudastar/rel-hub/mi-a-rovid-

elelmiszer-lanc-rel-es-miert-jo/  

 2020 novemberében zsűriként részt vettünk az ELTE, Campden Bri által meghirdetett REL 

Hackatlon versenyen (online) Jó 

 Zalaszentlászlón megtartottuk a csak konzorcium partnereknek szóló workshopot az eddigi 

tudományos eredményekről 

 Létrehoztuk és folyamatosan frissítjük a Bevásárló közösségek és termelői gyűjtőoldalak 

listát, aminek nagy nézettsége van. https://kisleptek.hu/hirek/termeloi-ertekesites-es-rel-

ertekesito-gyujtooldalak/  

https://kisleptek.hu/hirek/bevasarlo-es-kosarkozossegek-gyujtemenye-frissitve/  

 Elkészítettük a Bankkártyával a piacon kisvideót, mely nagy nemzetközi tetszést váltott ki. 

https://kisleptek.hu/hirek/bankkartyaval_piacon/  

 COVID tippeket készítettünk közérthető módon és adtuk közre a social media oldalakon 

 kutatásokat folytattunk: 

o a gyűjtött innovációk adaptálhatóságáról, az adaptáció módszertanáról (WP2) 

o innovatív jó gyakorlatokat gyűjtöttünk a REL-ben (WP2) 

o a társadalmi innováció mérésének módszertanáról SIAT modell (WP3) 

o fogyasztói magatartásról cikket írtunk a fókusz csoportos vizsgálatok alapjén (WP4) 

o a fogyasztói magatartás vizsgálatokat folytattuk online kérdőívvel és annak 

kiértékelésével (WP4) 

H2020 Co-Fresh projekt a zöldség-gyümölcs élelmiszerláncok innovációiról 2020 legvégén indult, 

szakmai tevékenység 2021-ben kezdődött.  

 létrehoztuk a hazai partnerekkel a saját munkacsoportunkat (ÖMKI, Pilze Nagy Kft) 

 elkezdtük szervezni a munkacsoportot 

 részt vettünk a sister projektek összekapcsolásában, interjút adtunk (WP7) 
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ERASMUS+ KA2 - RURALF pályázatunkon belül: REL animátor képzési tananyag kidolgozása 

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

 elkészült a tanulmány a rövid élelmiszer láncokról és a létező REL animátor képzésekről a 

partner országokban https://www.ruralfacilitator.eu/en/  

 elkészült a kompetencia felmérés alapján a kompetencia mátrix, hogy milyen készségek 

fejlesztése szükséges az animátorok esetében https://www.ruralfacilitator.eu/en/ 

 szeptember 4-én workshopot tartottunk a REL képzés tematikájáról 

https://www.facebook.com/events/899471670544328/?ref=newsfeed  

 megírtuk a képzési tankönyvet  

 megjelent az első hírlevelünk: 

https://www.facebook.com/kisleptek.hu/posts/1545455678974222  

 részt vettünk a NAK REL-t akadályozó és segítő tényezők workshopján, ahol disszemináltuk az 

eredményeket https://www.facebook.com/kisleptek.hu/posts/1612828132236976 

 

ERASMUS WORA pályázatunk rendezvényei a pandémia kapcsán elrendelt korlátozások miatt nem 

valósulhattak meg, két online egyeztetés történt a partnerszervezetekkel. 

Egyéb események: 

 Elemző cikket készítettünk ÉLELMISZER ELLÁTÁS A KORONAVÍRUS (COVID-19) OKOZTA 

MEGBETEGDÉSEK témában. https://kisleptek.hu/hirek/helyi_elelmiszer_koronavirus_idejen/  

 2020. 01. 25. Budapest, V. MAPER-AFINET-KmGYH Permacultura, Agroerdészeti, élelmiszer-

önrendelkezési konferencián vettünk részt 

https://kisleptek.hu/hirek/2020_01_25_elelmiszeronrendelkezes/  

 2020. 02.04-05. Budapest, Politikai Kerekasztal Konferencia és workshop a közétkeztetésről. 

https://kisleptek.hu/hirek/mou_bond_hu/ 

 2020. 03. 06. Hajdúvid, előadás tartása a Zöld Kör Egyesület meghívására a REL, kistermelői 

és agro/öko-turisztikai lehetőségekről 

 Csatlakoztunk az Életigenlő Gazdaság támogatóihoz, illetve részt vettünk az MNB Zöld 

stratégia anyag összeállításában. 

https://mtvsz.hu/uploads/files/MTVSZ_eletigenlo_gazdasagert_javaslatok_2020.pdf?fbclid=I

wAR2lUYwh6Gk5N5oMQ-_-waNWTwBjyuQobC60mfa5SsXdeys6oz7K9q1y6UM   

 2020. 09. 08. Kecskeméten képviseltettük magunkat Civil Korzón XIII., kiállítói sátorban 
mutattuk be a projektjeinket szóró anyagokkal, plakátokkal, elnökségi tag szervezésében. 

 2020. 09. 22. Kecskeméten képviseltettük magunkat a Városi Civil Kerekasztal ülésén, ahol a 

BOND projekt eredményeiről előadás tartására került sor 

 2020. 09. 24. online részt vettünk az MTVSZ szervezésében az Országos Zöld Találkozón. (OT) 

 2020. 10. 22. online részt vettünk az MTVSZ szervezésében a közétkeztetés reformjáról 

folytatott workshopon.  

 2020 decemberében elindult egyesületünk aktív részvételével az Agroökológiai Hálózat 

kialakítása, elnökségi tagunk rendszeresen részt vesz az Oktatási, Képzési Munkacsoport 

munkájában. 
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 Elnökségi tagjaink emailen és telefonon több jogi, szakmai tanácsadást adtak 

megkeresésekre REL, piaci, kistermelői és adózási, termőföld adás-vétel, birtoklás, 

talajmegújítás, illetve helyi termék értékesítését érintő kérdésekben. 

Elindult az egyesületnek új honlapja. Tematikus almenükkel modern és reszponzív kialakítással.  

 

Az 2019 évi 1% támogatás (19     Ft) az alábbi módon lett felhasználva 2020-ban a tagság érdekében: 

 Az elnökség egy tagja részt vett egy felnőttképzés szabályait ismertető képzésen (8000 Ft), 

mivel a tagság sok kérdéssel fordul hozzánk a gazdaságukban meghirdetett  nyílt napokkal, és 

ott a tudásátadással kapcsolatos kérdésekben. A képzés rendkívül sok hasznos információt 

adott amit tanácsadás keretében a tagságnak tovább adtunk, illetve az új őstermelői adózás 

kiegészítő tevékenység lehetőségeinél falsúlyos témává vált.  

 Az Adózóna elfőfizetés (35 547 Ft) egy részét fedeztük ebből, mivel a tagságban sok adó és 

munkajogi kérdés merül fel, és egyes információkat a tanácsadáshoz nekünk is körül kell jól 

járni..  

 


