
 

 

 

 
Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

HÍRLEVÉL 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület ingyenes kiadványa 

VIII. évfolyam/2. szám, 2017. február 

 

FEBRUÁRI HÍREK 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület felhívása a mezőgazdasági termelők részére 

Módosult az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) című dokumentum! 

Újabb 3 védjegyessel bővült a Borsod-Torna-Gömör Helyi Termék Védjegytulajdonosok száma 

Közlemény a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet februári módosításáról! 

Létesítő okiratok Ptk. szerinti megfeleltetése 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Társadalmi egyeztetésen az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás tervezete 

 

Társadalmi egyeztetésen A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása című felhívás tervezete 

 

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése című felhívás- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Módosul a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Ostromnap és XXII. Vármentő Napok 

 



 

               
 

FEBRUÁRI HÍREK 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület felhívása a mezőgazdasági termelők részére 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület piacszervezőként 

kíván pályázatot benyújtani VP3-16.4.1-17 felhívásra, 

melynek keretében a közös piacra jutást segítő kisebb 

beruházások megvalósítása támogatható, épület 

építés/felújítás, új eszköz beszerzés, marketing és 

promóciós tevékenységek megvalósításával. 

Egyesületünk keresi azokat az együttműködő partnereket, akik szívesen csatlakoznának a Borsod-

Torna-Gömör Egyesület, mint piacszervező által alkotta Rövid Ellátási Lánc (REL) 

csoportosuláshoz és megfelelnek a REL tagság feltételeinek.  

 

A felhívás célja azon mezőgazdasági termelők együttműködése, akik a fogyasztóknak vagy 

fogyasztók csoportosulásának közvetlenül vagy maximum egy közvetítőn keresztül értékesítik 

termékeiket. A támogatás mértéke, összege: maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg / 

projekt / 3 év. Pályázatot konzorcium nyújthat be, amelyet legalább 5 mezőgazdasági termelő és 

egy piacszervező alkot. 

 

Amennyiben érdekli jelen kezdeményezés kérjük, hogy a btge@t-online.hu email címre jelezzék 

vissza együttműködési szándékukat. 

További információ az alábbi linken érhető el: http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/306-

mezogazdasagi-termelok-figyelem 

 

 

Módosult az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) című dokumentum! 

 

„A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 2017. február 4-én hatályba lépett 

rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 

következtében módosult Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) c. 

dokumentum. Az ÁÚF 9. fejezete módosításra került azzal, ha a beszerzés 

támogatása eléri a 40 M Ft összeget, úgy az közbeszerzés köteles, továbbá a 

közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatár alatti beszerzésekre 

vonatkozó beszerzésekről tájékozató került beemelésre. Az ÁÚF 9. fejezete a Rendelet módosítása 

következtében kiegészült azzal, hogy, a minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő 

beszerzésekre vonatkozó mentesítési eljárás megkezdése előtt az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít 

ki. A módosított dokumentum letölthető az „Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés 

minták-ÁSZF-kifogás sablon” menüpontból.”  

Részletek az alábbi linken érhetőek el: http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/309-figyelem-

auf-modositas 

 

mailto:btge@t-online.hu
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/306-mezogazdasagi-termelok-figyelem
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/306-mezogazdasagi-termelok-figyelem
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/309-figyelem-auf-modositas
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/309-figyelem-auf-modositas


 

               
 

Újabb 3 védjegyessel bővült a Borsod-Torna-Gömör Helyi Termék 

Védjegytulajdonosok száma 

 
2017. február 8-án a Védjegyminősítő zsűri három védjegyhasználati 

kérelmet bírált el, melyek az alábbiak:  
Nagyné Szunyogh Adrienne Debréte településen lévő Harangszó 

Vendégházára nyújtotta be Védjegyhasználati kérelmét Príma Porta 

kategóriában. A Védjegyminősítő zsűri a Cserehát- Bódva vidéki Príma 

Porta Védjegy minősítést hagyta jóvá.  

               
A Harangszó Vendégház a falu legvarázslatosabb pontján, idillikus környezetben található a 102 

éves görög katolikus templom közvetlen szomszédságában. A pihenni vágyók és az aktív 

turizmust választó vendégék részére is szinte kimeríthetetlen a programlehetőségeinek kínálata, 

ami a település nagyon jó fekvésének köszönhető.  

 

A REORG-Ingatlan Kft. tulajdonában lévő VÁR-LAK vendégháza a 

Cserehát- Bódva vidéki Príma Porta Védjegy minősítést kapott. A 

vendégház 4 igényesen kialakított, kényelmes lakószobából áll, 

bennük francia-, 2db egyszemélyes, vagy kihúzható ágy található. 

Bizonyos szobák kérés alapján pótággyal bővíthetők. 2-2 lakószoba 

egymástól elszeparált, a fürdő és a mosdó közös. A házhoz kiterjedt, 

zárt fákkal, bokrokkal és különleges növényekkel, virágokkal teli 

füves telek tartozik, mely lehetőséget nyújt számos tevékenység folytatására a szabadban. 

 

Boldva Község Önkormányzata tökmagból készült termékeire elnyerte 

a História- völgyi Kiváló Tájtermék minősítést. 

A Borsod-Torna- Gömör Egyesület, mint jogtulajdonos folyamatosan 

marketing és reklám feladatokat lát el a védjegy ismertségének 

növelésére, a termékek és szolgáltatások jobb piaci pozíciójának 

elérése érdekében. A védjegyhasználó termékei megjelennek a 

http://helyitermek.btge.hu/ oldalon. 

 

 
 

 

 

 

http://helyitermek.btge.hu/


 

               
 

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet februári módosításáról 

 

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények 

alapján 2017 februárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket 

érintő legfontosabb módosítások a következők: 

1) Kidolgozásra kerültek a közösségvezérelt helyi fejlesztés 

keretében történő fejlesztések végrehajtásának részletes szabályai, 

így a módosított rendelet a korábbi szabályozáson túl már 

tartalmazza a helyi felhívások meghirdetése és a felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek 

elbírálása szabályait, az elbírálás során a helyi akciócsoport feladatait, továbbá a helyi 

akciócsoport által hozott döntési javaslattal kapcsolatos irányító hatósági feladatokat. 

2) A rendelkezésre álló, felhasználható források csökkenésével összhangban az európai uniós 

források felhasználásáért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának eltörlésével általánosan kerül 

rögzítésre, hogy területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén a felhívás keretösszege 

egymilliárd forintnál kevesebb is lehet. 

3) Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban a felhívások jelentős része 

meghirdetésre került, a felhívások nyitva tartására vonatkozó 24 hónapos szabály felülvizsgálatra 

kerülhet. Az eddigi gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve a jogszabályban a felhívások 24 

hónapos kötelező nyitva tartására vonatkozó szabály úgy módosul, hogy a felhívások 

meghirdetésekor a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hosszáról az irányító 

hatóság dönthet. 

4) Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban egyes felhívásokhoz tartozó sablonok nem jelennek meg 

konstrukciónként a honlapon, hatályon kívül helyezésre kerül az a rendelkezés, miszerint ezek a 

dokumentumok a felhívás részét képezik. A jogszabály kiegészül azzal, hogy a Miniszterelnökség 

gondoskodik központi sablonok honlapon történő megjelentetéséről. 

5) Változnak a felhívások módosításának és felfüggesztésének szabályai. Szakaszos elbírálás 

esetén a felfüggesztés lehetőségének szakaszhatárhoz igazítása kiterjesztésre kerül a felhívás 

lezárásának időpontjára is. 

6) A támogatást igénylők közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint a támogatási kérelmek 

benyújtásának megkönnyítése érdekében a szabályozás két részletszabállyal is kiegészül. 

Folyamatos elbírálás esetén a felhívás felfüggesztése vagy lezárása csak az erről hozott döntés 

közzétételét követő 3. naptól lehetséges, tehát egyfajta türelmi idő kerül beépítésre a jogszabályba. 

A szakaszos elbírálás szabályai kiegészülnek azzal, hogy a támogatási kérelmek benyújtására 

nyitva álló időszakban az adott értékelési szakasz lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét 

követő 8. naptól lehetséges. 

 

A teljes cikk elérhető innen: http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/310-kozlemeny-a-2014-

2020-programozasi-idoszakban-az-egyes-europai-unios-alapokbol-szarmazo-tamogatasok-

felhasznalasanak-rendjerol-szolo-272-2014-xi-5-korm-rendelet-februari-modositasarol 

http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/310-kozlemeny-a-2014-2020-programozasi-idoszakban-az-egyes-europai-unios-alapokbol-szarmazo-tamogatasok-felhasznalasanak-rendjerol-szolo-272-2014-xi-5-korm-rendelet-februari-modositasarol
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/310-kozlemeny-a-2014-2020-programozasi-idoszakban-az-egyes-europai-unios-alapokbol-szarmazo-tamogatasok-felhasznalasanak-rendjerol-szolo-272-2014-xi-5-korm-rendelet-februari-modositasarol
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/310-kozlemeny-a-2014-2020-programozasi-idoszakban-az-egyes-europai-unios-alapokbol-szarmazo-tamogatasok-felhasznalasanak-rendjerol-szolo-272-2014-xi-5-korm-rendelet-februari-modositasarol


 

               
 

Létesítő okiratok Ptk szerinti megfeleltetése 

Az egyesületek alapszabályát, illetve az alapítványok alapító 

okiratát meg kell feleltetni a 2013. V. törvény (Ptk.) 

rendelkezéseinek. A hatályos jogszabályok jelenleg nem kötnek 

ki konkrét határidőt, ameddig a létesítő okiratok tartalmát meg 

kell feleltetni a Ptk. rendelkezéseinek. (A korábbi 

szabályozásban szereplő 2017. március 15-i végső határidőt 

nem kell figyelembe venni!). A létesítő okiratokat legkésőbb, 

akkor kell „összehangolni” a Ptk. szabályaival, amikor más 

okból is szükségessé válik a létesítő okirat módosítása. 

Figyelni kell arra, hogy a Ptk. 2017. január 1-től változott. Így azok a szervezetek, amelyek a 

korábbi szabályozás szerint 2014. március 15. – 2016. december 31 között módosították a létesítő 

okiratukat, azoknak a legközelebbi módosítás során ismét ellenőrözniük kell a létesítő okiratuk 

megfelelősségét. Jelen állapot szerint leginkább az egyesületek esetében fordulhat elő, hogy az 

alapszabályukat esetleg újra módosítani kell majd a 2017 január 1-tól hatályba lépő törvényi 

változások miatt. Ám az egyesületek esetében sem biztos, hogy erre szükség van, hiszen a mostani 

törvényi módosítások nem hoztak teljesen új elemeket, leginkább azt rögzítették, hogy melyek 

azok a kötelező érvényű szabályok, amelyektől nem lehet eltérni. (Pl. az egyesület céljának, 

létesítő okiratának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A joggyakorlatban rögzült, hogy a 

képviseleti jogot – beleértve a bankszámla feletti rendelkezés jogát is – nem lehet együttesen 

gyakorolni.) 

További információ az alábbi linken érhető el: http://www.erke.hu/2017/02/24/letesito-okiratok-

ptk-szerinti-megfeleltetese/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erke.hu/2017/02/24/letesito-okiratok-ptk-szerinti-megfeleltetese/
http://www.erke.hu/2017/02/24/letesito-okiratok-ptk-szerinti-megfeleltetese/


 

               
 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Társadalmi egyeztetésen az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás tervezete 

 

A rövid ellátási láncok, a helyi piacok létrehozása és fejlesztése, 

valamint a rövid ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésével 

kapcsolatos, helyi vonatkozású promóciós projektek 

megvalósítására. A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek 

horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási 

láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és 

fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által 

a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a 

közös projekttervre alapozott értékesítési csatornák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós 

és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre alapozott, 

egyéni és közös értékesítési csatornákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós 

akciókat meghaladó együttműködéseket alakítson ki. 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:https://www.palyazat.gov.hu/node/61805 

 

 

 

 

Társadalmi egyeztetésen A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás tervezete 

 

Elindult „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-

19.3.1-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. 

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek 

megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel 

összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli 

kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés 

modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben 

különös fontosságú a határon túli, magyar lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti 

együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról 

szóló ismeretek megosztása. 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/61953 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/61805
https://www.palyazat.gov.hu/node/61953


 

               
 

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése című felhívás- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

 

 A felhívás célja a vidéki térségekben élők 

életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó 

minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők 

piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok 

felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi 

gazdaság fejlesztése.  

 

 

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

-1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek 

infrastrukturális fejlesztése; 

-2. célterület: közétkeztetés fejlesztése. 

Beadás kezdete: 2017.április 28. 

Beadás vége: 2019. április 30. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd 

Ft. 

Bővebb információ az alábbi linken olvasható: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-

helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse 

 

Módosul a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című 

felhívás 

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a 

Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási 

kérelem benyújtási időszakának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 

2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további 

módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói 

tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket. 

 

További részletek megtekinthetőek itt: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-fiatal-

mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse


 

               
 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Ostromnap és XXII. Vármentő Napok 

450 évvel ezelőtt, 1567. január elején zajlott le Szádvár 

egyetlen jelentős ostroma! Bár a vár elesett, de a várat 

védő katonák, s különösen a védők élén bátran helytálló 

Patócsy Zsófia úrnő hősiességének tiszteletére egy 

Ostromnap alkalmával idézzük fel történelmünk ezen 

kevéssé ismert eseményét. 

Fogadd hát a Szádvárért Baráti Kör meghívását 

Szögligetre! 

Az OSTROMNAP időpontja: 2017. március 12. (Vasárnap) 

Az Ostromnapra tervezett programok: 

2017.március 11. (szombat) este 19:00 órától 

• Fáklyás menet és a vár déli falának kivilágítása 

• Hollóének Hungarica Régizene Együttes koncertje a Szalamandra Ház kertjében 

2017. március 12. (vasárnap) 9:00 órától 

• Zenés felvonulás a faluban 

• Ostromjáték ágyúlövések kíséretében az Északi Szabad Hajdúk Hagyományőrző Egyesület 

bemutatásában 

•Íjász bemutató a Szádvári Ordasok jóvoltából 

• Középkori forgatag, kézműves sátor gyerekeknek, előadás gyógynövényekről stb. 

 • Szádvár régészeti feltárása során talált leletek bemutatása, kiállítás a falu tájházában (a 

Községháza mellett) 

 

A megemlékezés mellett az idén is fontos feladatunk a vár környezetének megtisztítása. 

Várjuk minden lelkes önkéntes jelentkezését, akik munkájukkal szeretnének hozzájárulni, hogy a 

Szádvárat újra meg újra megostromló növényzet támadásait is sikerrel verjük vissza, s ezáltal 

méltóak lehessünk várvédő őseink emlékéhez. 

 

A XXII. Vármentő napok időpontja: 2017. március 11-13. 

További információk, jelentkezés: 

Honlap: www.szadvar.hu 

Email: kapcsolat@szadvar.hu 

Tel.: +36 30 / 662 22 9020 

 

 

 

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 

http://www.szadvar.hu/
mailto:kapcsolat@szadvar.hu

