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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Közgyűlést rendezett 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2016. május 12-én Közgyűlést rendezett Edelényben, az Edelényi 

Művelődési Központ rendezvény termében. 

A közgyűlés napirendje: 

1.)    2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló, mérleg, könyvvizsgálói jelentés  

        megtárgyalása és elfogadása 

2.)    A Helyi Fejlesztési Stratégia szükséges módosításainak ismertetése és elfogadása 

3.)    Egyebek 

Fontos mérföldkőhöz érkeztünk, melynek végrehajtásával elkezdődhet az új LEADER fejlesztési 

időszak elképzeléseinek megvalósítása. Ennek érdekében 2016. május 12-én a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület Közgyűlése elfogadta a Borsod-Torna- Gömör Egyesület Stratégiáját, melyben a 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által javasolt tervezői javaslatok módosításra kerültek. 

       

 

 



 

               
 

Csatlakozási lehetőséget hirdetett Egyesületünk a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület Védjegyrendszeréhez! 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2014-ben egy 

helyi minősítési rendszert dolgozott ki, melynek 

alapvető célja: a védjegyrendszer alkalmazásának 

a térségben működő helyi lakosok, közösségek és 

vállalkozások inspirálása helyi termékek 

előállítására, eladásra szánt termékeik 

megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek 

bővítése, illetve a falusi szálláshelyek, nyitott 

porták népszerűsítése.  

 

 

A fenti célok elérése érdekében az alábbi kategóriákban hirdettünk felvételt:  

 

PRÍMA PORTA:              Olyan nyitott porta, ahol a helyi, hagyományosan előállított, (ökológiai) 

termékek vásárolhatók és fogyaszthatók. A jellemzően (városi) 

törzsvásárlói közönség nem csak a kiváló minőségű helyben előállított 

termékhez jut hozzá, de részt vehet a termelésben, ill. szabadidős 

programokban. A térségi önellátás fontos pillére. 

KIVÁLÓ TÁJTERMÉK: Kisüzemi módon előállított prémium termék. Nem csupán helyben 

előállított, de sajátos kistáji karakterrel is rendelkezik. Alkalmas és 

érdemes arra, hogy tágabb földrajzi körben is képviselje a térséget.  

A minősítési igényt 2016. július 31-ig jelezhették a Borsod-Torna-Gömör Egyesület felé. 

 

 

 

 

 



 

               
 

Lengyel-Magyar Napok a Lengyelországi Szczawnicában 

A Borsod-Torna- Gömör Egyesület és a 

Trizsi Önkormányzat tett eleget a Spisz-

Podhale LEADER Egyesület meghívásának a 

Szczawnicába megrendezendő Regionális 

Ízek Fesztiváljára 2016. július 15-17- ig. A 

„Trizsi asszonyok” a Borsod-Torna- Gömör 

Helyi Termék Házi Remek Védjegyes 

termékeivel várták a látogatókat. A 

megérkezésünk napján Bukowina Tatran’ska 

polgármestere köszöntött bennünket 

ünnepélyes keretek között a Dom Ludowy 

Kultúrházban. Másnap a Regionális Ízek Fesztiválján mutathatták be a „Trizsi asszonyok” a házi 

készítésű szörpjeiket, lekvárjaikat Szczawnicába. Az utolsó napon szakmai találkozó valósult meg a 

lengyel LEADER vezetőkkel. Egyeztetésre kerültek a Helyi Fejlesztési Stratégia Nemzetközi 

Együttműködésre vonatkozó részei és már vannak elképzelések a jövőbeli Nemzetközi 

Együttműködésekről. 

A megszerzett nemzetközi tapasztalatok adaptálása révén fejleszthetjük az együttműködéseket, az 

identitástudatot, a helyi szolgáltatói, termelői lehetőségeket, adottságok kihasználását. 

    

 



 

               
 

Jóváhagyást kapott a Helyi Fejlesztési Stratégia! 

A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint 

Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia 

jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló 

dokumentumot. Ezzel egyidejűleg megküldték a HFS szakmai értékelését, mely szerint a HFS 

minden előírt követelménynek megfelelt. 

A HFS alapján a következő időszakban az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján elkészülnek a 

támogatási felhívások, melyek a HFS-ben elfogadott intézkedések alapján kerülnek 

megfogalmazásra. 

A LEADER intézkedésekhez kapcsolódó pályázatok benyújtása az Irányító Hatóság tájékoztatása 

alapján, az ősz folyamán várható! 

Készítettünk egy rövid összefoglaló táblázatot a várható pályázatokról, melynek részleteit a 

www.btge.hu oldalon a 2014-2020 HFS Cselekvési Terv menüjében is megtalálhatja! 

  CSELEKVÉSI TERV ÖSSZEFOGLALÓ 

Sorszám Intézkedés megnevezése A jogosultak köre 

1. Helyi termékek előállítása és értékesítése a 
Borsod-Torna-Gömör Helyi Védjegyhálózati 
projektek 

- önkormányzat, kisebbségi 
önkormányzat, 
- civil szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- mikrovállalkozás, 
- őstermelő, kistermelő,  
- szövetkezet, szociális 
szövetkezet 

2. Integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat 
kialakítása és „Príma-Porta” védjegy hálózat 

- önkormányzat, kisebbségi 
önkormányzat, 
- civil szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- mikrovállalkozás, 
- természetes személy, 
- szövetkezet, szociális 
szövetkezet 

3. Fiatalok aktív részvételére építő térségi 
marketing centrum kialakítása 

- civil szervezet 

4. Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz 
(História völgy,Gömör-Tornai Nyár,Bán-Sajó 
Völgye Fesztivál ) a Cserehát-Bódva Vidék 
kistájhoz és a Sajó-Szuha Karszt Kistájhoz 
kapcsolódó települések helyi termék napok 
támogatása 

- önkormányzat,  

- civil szervezet, 

 

5. Kreatív közösségek kialakítása - civil szervezet, 
- egyházi jogi személy 



 

               
 

6. Társadalmi innovációk létrehozása a térségi 
erőforrások feltárása és hasznosítása 
érdekében 

- önkormányzat,  
- civil szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- szövetkezetek, 

 

Magyarok Kenyere program: búzagyűjtő nap Szendrőben! 

A szendrői Agroszan Bt. telephelyén tartották tegnap 

délelőtt a megyei búzagyűjtő napot, melynek keretében 

köszönetet mondtak az adományozóknak és a 

felajánlóknak egyaránt. A Magyarok Kenyere 

mozgalom ötödik éve állami támogatás nélkül, 

önkéntes adományokra „támaszkodik”. Célja kezdettől 

fogva karitatív: az elesetteken való segítés, s mindez 

elsősorban a határokon túl élő honfitársainkon, a 

Kárpát-medence magyarok lakta részein. Mottója: sok 

millió búzaszem, egy nemzet. A kenyérért sokat és keményen kell dolgozni – mondta beszédében 

Szaniszló Máté, az Agroszan Bt. ügyvezetője, majd hozzátette: – A búza a nemzet építésének 

jelképe, amely segítséget jelent és örvendetes, hogy az akcióhoz nagyon sok gazda csatlakozott. 

A gondolatmenetet folytatva Riz Gábor országgyűlési képviselő egyebek mellett kijelentette: A 

kenyér az élet része, összefügg a jelenünkkel, a jövőnkkel, ezért ez a nap az életé, a búzáé. 

Kenyérben „mérve”. A házigazda szerepet Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

megyei alelnöke töltötte be és így beszélt: – Az akció a Kárpát-medence minden magyarját eléri. Sok 

gazda már döntött és adományozott, az akció pedig saját fiatalságomat idézi. Akkoriban sokat jártam 

a hajdani szendrői pékség mellett, és az ott készült friss, ízes és meleg kenyér illata máig megmaradt 

bennem. Most egészen augusztus 7-ig várjuk a tételeket, majd az őrlést Tiszapalkonyán végezzük el. 

A tavalyi adományból négyszáz ezer egykilós kenyeret készítettek, reményeink szerint az idén ezt a 

mennyiséget is felülmúljuk majd. Ezzel mutathatunk példát az egész magyarságnak: 

segítőkészségből, megmaradásból. A zsákokban lévő adományt Ferencz Károly szendrői római 

katolikus plébános szentelte meg, majd a jelenlévők baráti beszélgetés keretében méltatták az 

összefogást.  

A szendrői ünnepségen többek között jelen volt: Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, 

Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Hudák Zita, az Edelényi 

Járási Hivatal vezetője, Tomorszki István, Szendrő polgármestere, Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője, Hajdú 

László, dr. Orosz Gábor és Zay Adorján, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnökei. 

A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere kezdeményezés 2011-ben 

Pécsről indult útjára, az ötlet dr. Korinek László akadémikus-jogászprofesszortól származik. A 



 

               
 

búzamennyiség növekedése 2011–2015 között: 2011: 10 tonna, 2012: 20 tonna, 2013: 100 tonna, 

2014: 220 tonna, 2015: 440 tonna, 2016:  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye – a gazdák és a felajánlók révén – 2015-ben 15 ezer 680 kilogramm 

búzát adományozott, és a szervezők azt remélik, hogy az idei mennyiség ezt felülmúlja majd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               
 

VII. „PERIFÉRIA” (LHH) NYÁRI EGYETEM IROTA, 2016. 

AUGUSZTUS 16-19. 
 

A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi 

programja" - Miskolci Egyetem és a Szikszói 

leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség közötti 

kutatás keretén belül 2011. augusztus 22-25. 

között Nyári Egyetemet szervezett Irotán. 

 

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre 

2016. augusztus 16-19. között Prof. Dr. G. Fekete 

Éva szakmai vezetésével a Miskolci Egyetem 

Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete és az 

Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért 

Alapítvány közös szervezésében a 

leghátrányosabb helyzetű térségek társadalmi és gazdasági helyzetével, fejlesztési sajátosságaival 

foglalkozó LHH Nyári Egyetem Irotán. Idei speciális témánk a társadalmi vállalkozások. A délelőtti 

órákban terepmunkára, délutánonként szakmai előadások hallgatására került sor. Előadóink és a 

délelőtti terepmunka segítségével arra kerestük a választ, hogy milyen szerepe lehet a társadalmi 

innovációnak a perifériák fejlesztésében.  

A Nyári Egyetem célja: az egyéni hallgatói tevékenységek elméleti megalapozása, az elmaradott, 

periférikus térségek fejlődési sajátosságainak jobb megértése és az LHH térségekben követhető 

sajátos módszertan alkalmazásának begyakorlása. Délelőtt terepmunkákra, délután vendégelőadók 

előadásaira és kötetlen beszélgetésekre került sor. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület képviseletében Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet 

vezető vett részt. 

 

            

 



 

               
 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével, EFOP-

1.3.5-16 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 

milliárd Ft. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 

millió Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a)       Egyéb egyesület GFO  kód: 529 

b)       Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528 

c)       Egyéb alapítvány GFO kód: 569 

d)       Egyéb szövetség GFO kód: 517 

e)       Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525 

f)       Bevett Egyház GFO 551 

g)       Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552 

h)       Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555 

i)        Egyházi szervezet technikai kód GFO 559 

j)       Közalapítvány GFO: 561 

k)       Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562 

l)        Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563 

m)      Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 1-től 2018. 

szeptember 3-ig van lehetőség. 

Bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-

szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel
https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel


 

               
 

 

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 

- Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

című felhívás 

 

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás. 

 

A Felhívás indokoltsága és célja: 

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken 

élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. 

Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken 

megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. 

 

A támogatás fő céljai:  

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező 

mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági 

több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)  

 

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának 

előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft. 

Beadás kezdete: 2016.10.24.  

Beadás vége: 2018.10.23. 

 

Bővebben információt az alábbi linken olvashat: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-
mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-
cm-felhvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs


 

               
 

VIII. Gömöri Gyümölcsfesztivál 

2016-ban ismét megrendezik a Gömöri 

Gyümölcsfesztivált szeptember 3-án, 

Aggteleken. A rendezvényen lekvár főzés, 

gyümölcstermékek versenye, szakmai 

konferencia, térségi gyümölcs- és gombafajták 

kiállítása, Borsod-Torna-Gömör Helyi 

Védjegyrendszerhez kapcsolódó kézműves és 

helyi termék bemutatója várja az érdeklődőket. 

Kulturális kísérő programok: játszóház, 

bábszínház, koncertek, táncház és még sok 

minden más a Gömöri Gyümölcsfesztiválon. 

 

Helyszín: 3759 Aggtelek, Baradla- barlang bejárata előtti tér 

Időpont: 2016. szeptember 3. 

A részletes program a www.btge.hu oldalon olvasható. 
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