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Közgyűlés Edelényben 
 

                     

                 
 

 

2014. október 27-én közgyűlésre ülésre került sor Edelényben.  

 

Első napirendi pontként a Közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság létszámának 

csökkentését tárgyalta. A közgyűlés határozata értelmében az Elnökség létszáma tíz főre 

csökkent és az alábbiak szerint módosult: Bodnár – Pásztor Edina elnök, Csabai Gyula 

alelnök, Lukács Attila alelnök, dr. Török Pál alelnök, Bencze Péter, dr. Harcsa Attila, Molnár 

Zoltán, Nagy Tibor, Rabi József, Szaniszló János. A Felügyelő Bizottság létszáma négy főre 

csökkent. A munkát a továbbiakban Krajnyák Dénes elnök, Káló Károly, Nagyné Vida 

Piroska Tünde és Matusz Tamás folytatja. Ezt követően a Tagságban történt változások és az 

Elnök Asszony nevének változása miatt az Alapszabály módosítását fogadták el.  

 

Ezt követően a 48/2014. (VIII. 6.) a LEADER Helyi Akciócsoportok részére 2014-2015 között 

rendelkezésre álló működési forrásokról szóló IH közlemény alapján szükségessé vált a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2014. évi költségvetésének módosítása, amelyet egyhangúlag 

fogadott el a közgyűlés, majd elfogadásra került a 2014. évi Cafetéria szabályzat is. 

 

A közgyűlés végén Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető tájékoztatót tartott a 

2014-2020 időszak Európai Uniós új pályázati rendszerekről, a Vidékfejlesztési Programhoz 

kapcsolódó Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítéséről a Borsod-Torna-Gömör helyi közösség 

területén címmel, amelyben felhívta a figyelmet a (Rövid Ellátási Lánc) és a Fiatal Gazda, 

valamint a CLLD szerepére. 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület tagsága két új tag felvételével bővült, melyet a közgyűlés 

egyhangúlag támogatott. 
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Az EMVA-ból finanszírozott turisztikai pályázatok  megvalósítására és a 

kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó információk 
 
 

Az EMVA-ból finanszírozott turisztikai pályázatok  megvalósítására és kifizetési kérelmek 

benyújtására vonatkozó rendelkezések  a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 

15.) MvM rendelete értelmében az alábbiak szerint módosultak! 

 

A beruházás megvalósítását az alábbiak szerint kell figyelembe venni:   

 

1.    az az ügyfél, aki a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak 

legkésőbb 2015. március 31.-ig 

2.    az az ügyfél, aki, 2014. május 31. napját követően veszi kézhez a támogatási döntést, 

annak 2015. május 31-ig kell megvalósítania a beruházást. 

 

A kifizetési kérelmek benyújtása az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási 

határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban 

jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások 

legalább 10 %-ára kifizetési kérelmet benyújtani. 

 

Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezések az alábbiak: 

 

1.  az az ügyfél, aki a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vették, az utolsó 

kifizetési kérelmet a művelet   megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. 

május 31-ig be kell nyújtani. 

 

2.    A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31. 

 

A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény nyújt tájékoztatást, mely a www. btge.hu oldalon 

is megtalálható. 

 

Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2) és (3) 

bekezdései alapján, az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a 2 továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy 

részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1-

től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. 

 

 

Ezért felhívjuk  Pályázóink figyelmét, hogy akinek a 9 hónapos kifizetési kérelem határideje 

december 31. napja után jár le, annak is 2014. december 31-ig be kell nyújtania kifizetési 

kérelmét, mert januárban nem lesz lehetősége kifizetési kérelmet benyújtani. 

 

 
 

 

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1172014
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Felkészülés a 2014-2020 időszakra 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 2014-2020-as időszakban a Borsod-Torna-Gömör Egyesület várja a helyi akciócsoport 

területéről azokat az elképzeléseket, melyek alapját jelentik majd az elkövetkezendő időszak 

Helyi Fejlesztési Stratégiájának. A korábbi évekhez hasonlóan, hogy a helyi közösség 

területén a kedvezményezettek elképzeléseiket meg tudják valósítani, ennek alapján gyűjtjük a 

projektjavaslatokat, melynek  megkönnyítéséhez az Egyesület honlapján található 

projektadatlapon várjuk folyamatosan a projektötleteket.  

 

 

A projektjavaslatokat a projektgyujtes@btge.hu címre várjuk. Ahhoz, hogy a helyi fejlesztési 

stratégiánk alapján majd pályázatát meg tudja valósítani, reális és költséghatékony ötleteket 

várunk. A pályázatok részletes szabályairól a jogszabályok megjelenése után a későbbiekben 

adunk tájékoztatást. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a beérkezett projektötletek alapján 

állítja majd föl a helyi fejlesztési stratégiájában azokat a prioritásokat, melyekre 2014-2020 

között pályázatot lehet majd benyújtani. 

 

 

Egyesületünk a 2014-2020-as időszakra történő felkészülés jegyében a térség 

gazdaságfejlesztési és humán fejlesztési programjának kidolgozása, a tervezés operatív 

lépéseinek megbeszélése és a 2015-ös tervezési folyamatok egyeztetése a Csereháton címmel 

tervezői csoport megbeszélés szervezett.  

 

A résztvevők különböző szakterületekről, különböző térségből érkeztek, de összességében 

elmondható, hogy mindenki egy cél érdekében volt jelen. Azért, hogy egy olyan egységes 

stratégia készüljön el, ami minden területet és térségi problémát, mindent és mindenkit átölel. 
 

 

 

         
 

mailto:projektgyujtes@btge.hu
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Tanulmányi kirándulás az Éltető-Balaton-felvidékért Egyesületnél a "helyi 

védjegy" megismerése jegyében  
 

Az Éltető-Balaton-felvidékért Egyesület meghívására a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

munkaszervezete, Elnöksége és Felügyelő Bizottsága szakmai tanulmányúton vett részt, 

melynek célja a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy program bemutatása, 

tapasztalatcsere. 

A tanulmányi kiránduláson a Borsod-Torna-Gömör Egyesület teljes munkaszervezete, 

Elnöksége és Felügyelő Bizottsága vett részt. 

2014. november 20. (csütörtök) 

A hosszú utat követően Szabados Zsuzsanna, az Éltető-Balaton-felvidékért Egyesület 

munkaszervezet vezetője fogadta a vendégeket, majd a programnak megfelelően a Kamilla 

kézműves boltot látogattuk meg először, amely védjegyes termékeket is értékesít. A 

munkaszervezet vezető röviden tájékoztatott a helyi védjegyrendszer kiépítéséről és 

működtetéséről. Bemutatta a boltot, melynek "egy szellemi műhely" kialakítása a célja, ahová 

az érdeklődő nem csak betér vásárolni, hanem ízelítőt kap a Balaton-felvidék értékeiről, mind 

helyi termék, mint értékek tekintetében, legyenek azok épített vagy természeti örökségeink, 

turisztikai látványosságok, rendezvények. A bolt segíti a Balaton-felvidék kézművesei, 

őstermelői, helyi termékek előállítói piacra jutását, annak érdekében, hogy termékeiket 

összevontan egységes arculat kialakításával tudják értékesíteni a szépen, ízlésesen kialakított 

üzletben, ami egyfajta szellemiséget, hagyományápolást, egészséges életmód szemléletét 

közvetíti. Megtudtuk, a bolt a facebook közösségi oldalon is tartja a kapcsolatot vásárlóival, 

valamint webshop-ot is működtet. 

 

Ezt követően a Belvároson át a Püspöki Palotában a Palota Kézműves Pincészetet látogattuk 

meg, ahol Egly Márk fogadta az Egyesület delegációját. Elmondta, hogy ez nemcsak egy 

bemutatóhely, valamint értékesítőhely, hanem a borászok nap, mint nap végzik a szőlészeti, 

borászati munkálatokat. Ezt követően bemutatta a bormúzeumot, a pincét és a szaküzletet. 

Elmondta, hogy a sümegi Palota Pince Kézműves Borászatot hárman évről-évre közösen 

fejlesztik. Ez a hely attól válik még többé, mint egy igazán jó borászat, hogy nagymértékben 

áthatja falait a több száz éves Püspöki Palota történelme. Olyan hely ez, ahol a bor, a 

borkultúra és a történelem elhivatottsággal párosulva valami egészen egyedi életre kel és 

útjára indul. Átfogó képet kaptunk a palota történelméről, történelmi szőlőültetvényéről, a 

kultúr-táj változásairól és újjáéledéséről. Közösségi gondolkodásukat jól mutatja, hogy a 

borkultúra ápolása, népszerűsítése érdekében 16. századi fajtajellegű szőlőültetvényt 
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telepítettek újra a kolostorkert szomszédságában a sümegi vár tövében. A tartalmas bemutató 

és előadás végén ezt a 15-16. századi szőlőültetvényt tekinthettük meg. Kiderült, hogy 

telepítéseiknél fokozottan ügyelnek a környezeti harmóniára. Jelenleg 2 ha-on gazdálkodnak. 

7 fajta saját boruk van, a talajerózió ellen füvesítenek, és nem lejtőirányra telepítik a 

szőlősorokat, hanem keresztben. A szőlőültetvényt is körbejártuk, majd a sümegi vár tövéből 

gyönyörű kilátás tárult elénk. 

     

 

2014. november 21. (péntek) 

A tanulmányi kirándulás másnapján 10:00 órakor indultunk a szállásról Nemesvámosra, 

ahol egy védjegyes szálláshelyet tekinthettünk meg. A házigazdák elmondták, hogy a Vámosi 

Vendégház elsők között nyerte el a „Vidék Minősége” védjegyet a turisztikai szolgáltatók 

között. Kínálatukban kiemelten szerepelnek a helyi termelők portékái, népszerűsítik a vidéki 

gazdálkodási életmódot és ennek kultúráját, hagyományait. A ház három apartmanja, a 

közösségi teremmel, a fedett teraszokkal, látványkonyhával, a parkosított udvarral, a fűthető 

fürdődézsával 10-16 fős társaság, családok tökéletes választása. Szolgáltatásaink mindenki 

számára megfizethetők, a környezettudatos működtetésnek köszönhetően. Vendégeikkel 

igyekeznek megismertetni a környék természeti értékeit, látnivalóit. 

 

A tanulmányút résztvevői Nemesvámosról Balatonakaliba mentek, ahol a védjegyes CBA-

Prima-FÉK üzletház boltot tekinthették meg. Tóth Béla, aki az Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesületnek is elnökségi tagja és az ABC üzletvezetője szívélyesen fogadta a társaságot, 

majd vezetésével a CBA üzletet tekinthettük meg. Tájékoztatott arról, hogy a CBA Príma 

üzletház, az első „A Vidék Minősége- Éltető Balaton-felvidék” védjegyet kapott üzlet. Ez az 

első olyan szupermarket az országban, ahol az adott terület kistermelői, kisvállalkozói 

termékei vannak a kiemelt polcokon, nem pedig a nagyipari társaiké. Az üzlet már 

megjelenésében is egyedülálló, hiszen a teljes belső arculat a Balaton-felvidéki tájat, 

gazdálkodást és a védjegyes termékeket tükrözi. Nyitásra közel 50 fajta, védjeggyel ellátott 

termék kerül a polcokra. Olyan ez az üzlet, ahová megéri betérni már csak azért is, hogy 
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kedvet kapjunk egy jó kis kirándulásra, ahová rögtön magunkkal vihetjük a helyi ízeket is. Így 

még sokkal egészségesebb egy jót harapni az éltető Balaton-felvidék levegőjéből. Szabados 

Zsuzsanna elmondta, az Egyesület által koordinált helyi termékeket és szolgáltatásokat 

népszerűsítő védjegy program kapcsán még további három, különböző típusú bolt is 

bevonásra kerül az értékesítő hálózatba és más területekről is egyre nagyobb az érdeklődés a 

védjegyes termékek iránt. 

         

Az ebédet követően Szabados Zsuzsanna, az Éltető-Balaton-felvidékért Egyesület 

munkaszervezet vezetője a védjegy eddigi eredményeit és jövőbeli elképzeléseit mutatta be. 

Elmondta, hogy az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2013-2014 során egyesületi és 

hálózati partnereivel közösen alakította ki a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 

Védjegyrendszert azért, hogy napjaink információ kavalkádjában segítsék az itt élőket, ide 

látogatókat abban, hogy könnyebben eljussanak e szép vidék rejtettebb helyeire is, ahol 

minőségi termékeket, szolgáltatásokat vehetnek igénybe, miközben megismerhetik a környék 

értékeit. Mára 71 termelő, szolgáltató, vállalkozó kaphatta meg védjegy használatának jogát. 

A Térségi Védjegy Tanács a védjegy odaítéléséről egy mélyinterjú és a szakmacsoportok 

képviselőinek részvételével megtartott helyszíni szemrevételezést követően dönt. A védjegyet 

az használhatja, akinek a tulajdonos, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület annak 

használatát írásban biztosítja. A Vidék Minősége védjegy, mint Európai Területi Védjegy 

tulajdonosa az Európai Területi Minőség Védjegy Szövetség. A védjegyet használók 

megfelelnek az általános környezeti, társadalmi és gazdasági felelősségvállalást magában 

foglaló általános érvényű védjegyszabályzatnak és ezen túlmenően az egyes termék- vagy 

szolgáltatás csoportokra vonatkozó specifikus szabályoknak.  

 A védjegy bevezetésével az azt használók vállalják, hogy: 

 Közösen népszerűsítik a vidéki területeken, azon belül a Balaton-felvidéken előállított, 

nyújtott termékeket, szolgáltatásokat, mert felelősséget éreznek a társadalmi, 

gazdasági együttműködések erősítéséért 

 Közösségi részvételükkel segítik a helyben előállított termékek, szolgáltatások 

minőségének, mennyiségének, sokféleségének javítását, bővítését 

 Segítik a környezeti, táji értékek megőrzését, megújulását, a termelési, szolgáltatási 

lehetőségek bővítését, a vidéken élők életminőségének javítását. 

Négy különböző jellegű üzletben kísérleti jellegű, arculattal egybekötött értékesítés történik. A 

védjegy segítségével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a vidéki termékek, szolgáltatások 

versenyképesebbé váljanak a piacon, ezáltal életképesebbek lesznek a gazdaságok, 

szolgáltatók. A védjegyprogram meghatározó szemléletformáló hatással bír, erősíti a területi 

együttműködéseket, amely a rövid ellátási lánc fejlődését is elősegíti. 
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Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető elmondta, hogy a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesületnél is elindult a helyi védjegyrendszer kiépítése. Elkészült az Arculati Kézikönyv, 

valamint kialakításra kerültek a helyi védjegyek. Jelenleg 13 helyi termelő, kézműves 

csatlakozott az egyesület védjegyrendszeréhez. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület helyi 

termék védjegyrendszer alkalmazásának elsődleges célja a térségben működő helyi lakosok, 

közösségek és vállalkozások inspirálása helyi termékek előállítására, eladásra szánt 

termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése. A védjegy 

alkalmazásának célja továbbá a térségi önellátás fokának növelése, a helyi értékek feltárása 

és tudatosítása, valamint a környezettudatosság és a szolidaritás növelése. Tájékoztat arról, 

hogy elkészült a helyitermek.btge.hu oldal, amely az egyesület honlapjáról is elérhető. A helyi 

termékesek a védjegyszabályzat elfogadásával kötnek védjegyhasználati szerződést. A 

beérkező kérelmeket a termékmintákkal együtt az Egyesület védjegyminősítő zsűrije értékeli és 

elbírálja, majd a bírálatot követő 15 napon belül a kérelmezőt értesíti a döntésről. A védjegy 

jogosultja a védjegy használatát 5 évre érvényes védjegyhasználati szerződés alapján 

engedélyezi. A jelenlévők élményekkel és tapasztalatokkal távoztak a vendéglátótól, majd a 

hazafelé úton megtekinthették Tihanyt és a településközpontját, amely 2014-ben elnyerte az 

Európai falumegújítási díj pályázatot! 
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Újra minősített a védjegyminősítő zsűri 

 

 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2014. június 27-én sikeres védjegyhasználati minősítést 

bonyolított le. Kiváló Tájtermék kategóriában nyolc mezőgazdasági termelő és kézműves 

kapott minősítést, Házi remek kategóriában két fő, míg Príma Porta minősítésben három fő 

részesült.  

 

2014. december 18-án a védjegyminősítő zsűri második alkalommal minősítette a 

védjegyhasználati kérelmeket és a beérkezett termékeket. 

 

A beérkezett termékeket Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

munkaszervezet vezetője, Dr. G. Fekete Éva a helyi termék stratégia és arculati kézikönyv 

szerkesztője, tudományos munkatársa és Bay Judit az Edelényi Kastélysziget 

létesítményfelelőse minősítette.  

 

Kiváló tájtermék kategóriában Gyarmati Éva, Tornabarakonyi lakos a Bódva völgyének textil 

értékeit kutatja fel és azt alakítja át keresztszemes hímzéssé. Termékeire megkapta a 

Cserehát-Bódva vidéki Helyi Termék Kiváló Tájtermék minősítést. 

 

Házi remek kategóriában Szuhafő Község Önkormányzat a szárított tésztáira és lekvárokra 

kapta meg a Sajó- Szuha- Karszt Házi remek minősítést. 

 

Príma Porta kategóriában az égerszögi Éger Ág Alapítvány részesült. A porta kulturális 

eseményeknek, kiállításoknak, képzéseknek, gyermekműsoroknak, táncháznak ad otthont, 

méltán nyerte el a Cserehát- Bódva vidéki Helyi Termék Príma Porta minősítést. 

 

A Borsod-Torna- Gömör Egyesület, mint jogtulajdonos védjegyhasználati alapdíj ellenében 

folyamatosan marketing és reklám feladatokat lát el a védjegy ismertségének növelésére, a 

termékek és szolgáltatások jobb piaci pozíciójának elérése érdekében. 
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Hagyomány – Helyi termék – Hálózat konferencia Mezőtúron 

 

 
 
Leader térségek közötti együttműködés pályázat keretében „Hagyomány - Helyi termék - 

Hálózat” címmel rendezett konferenciát a Gál Ferenc Főiskola 2014. november 6-án 

Mezőtúron, amelyen Egyesületünk is részt vett, Trizs Község Önkormányzata kiállítóként 

képviselte a térséget a rendezvényen. 

 

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára nyitó 

előadásában vázolta, hogy a versenyképesség fokozása érdekében a 2014 – 2020 közötti 

időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programban kiemelt hangsúlyt kap a kis- és közepes 

családi vállalkozások fejlesztése. Az államtitkár rámutatott, mindamellett, hogy meg kell 

őrizni a vidéki munkahelyeket, szükséges a számuk növelése, javítani kell a munkavállalás 

feltételein. A munkahelyteremtés érdekében nagy szerep hárul majd az állattenyésztés, 

kertészet, élelmiszer-feldolgozás munkaigényes ágazatok támogatására. 

 

„A hungarikumok a magyarság nagykövetei. Ha ráébredünk saját értékeinkre, elfoglalhatjuk 

méltó helyünket Európában és a világban” – hangsúlyozta Szakáli István Loránd, a 

Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes 

államtitkára. 
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Megalakult a Bódva-völgy és a Cserehát Turizmusáért Egyesület 

 

 

 
 
A BOCS Mentorprogram résztvevői megalapították a Bódva-völgy és Cserehát Turizmusáért 

Egyesületet, amelynek célja, hogy összefogja a térség turisztikai szereplőit, és közös 

gondolkodással, összehangolt tervezéssel elősegítse a vendégforgalom fellendítését a vidéken. 

  

Az alapítók Bay Juditot, az Edelényi Kastélysziget létesítményvezetőjét választották meg 

elnöknek, az alelnökök Budinszki István, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) osztályvezetője és Koleszár Krisztián, a Gömör–Tornai 

Hagyományos Termék- és Szolgáltatásfejlesztési Klaszter elnöke lettek. 

  

Bay Judit megválasztásakor elmondta, hogy "a térség számtalan olyan természeti, épített és 

kulturális értékkel rendelkezik, amely érdemes arra, hogy az érdeklődők felfedezzék. A 

megalakult egyesület esély arra, hogy a lehetséges szereplőket összefogva, az 

együttműködéseket ösztönözve létrejöjjön egy turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, 

amelyeknek létjogosultságát jónéhány példa igazolja, elég Miskolc vagy a Zemplén példájára 

gondolni. Ha máshol sikerült, miért ne sikerülhetne ezen a vidéken is?  

Van világörökségi helyszín, minőségi helyi termék, kreatív kezdeményezés, elszánt emberek, 

az egyesület pedig az együtt gondolkodás és közös munka próbája lesz." 

Az egyesület rövid távú célja a Bódva-völgyi Zöldút létrehozása sikeres hazai és külföldi 

minták alapján, amely csatlakozik a környező zöldút hálózatokhoz. Az út mentén a látogatók 

figyelmére is méltó attrakciókat, szolgáltatókat és közösségeket fogják majd össze, és 

szervezett programokat kínálnak az érdeklődőknek.   

  

A szervezet teljesen nyitott: minden, a térségi turizmusban és helyi termék fejlesztésben 

érdekelt magánszemélyt, vállalkozót és civil szervezetet, intézményt vár soraiba. 

Információ és jelentkezés: turizmus@bodvavolgy-cserehat.hu 
 

 

 

 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

 3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.  

Tel.: 48/342-256  

E-mail:btge@t-online.hu 

 Web: www.btge.hu 
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