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Régiós értekezlet Edelényben a Borsod-Torna-Gömör Egyesület szervezésében 

 

                  
 

2015. március 27.-én Edelényben tartották soron következő régiós értekezletüket az Észak-

magyarországi LEADER Helyi Akciócsoportok munkaszervezet vezetői. A LEADER térségek 

közötti együttműködés tapasztalatai című napirendi ponton belül sor került az Egyesület már 

lezárult térségek közötti és nemzetközi pályázatainak bemutatására.  

 

A LEADER HACS-ok lehetőségei a 2014-2020-as időszakban napirendi ponttal kapcsolatban 

elhangzott, arról, hogy az új HFS elfogadása után egy HACS vagy HACS címet vagy CLLD 

HACS címet kap. Az előkészítő szakaszban 4-10 millió forint áll rendelkezésre. 

 

A Helyi Akciócsoportok feladatainak átalakítása, valamint a 2007-2013. közötti időszak  

tapasztalatainak megbeszélése. 

Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető elmondja, hogy lassan a stratégiakészítés 

fázisába érünk, ezért szükségünk lenne a megvalósult projektek adataira, amely ténylegesen 

pontos információt tartalmaz. Véleménye szerint egy közös irányvonalat kellene meghatározni 

azért, hogy szakmailag jól előkészített és adatokkal alátámasztott stratégiák szülessenek. 

 

Zsemkó Attila az MVH B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének osztályvezetője tájékoztatott arról, 

hogy az ügyfelekre vonatkozó támogatási adatok elérhetőek az MVH honlapjáról. 

 

Az Irányító Hatóság képviseletében Lantos Gergely Osztályvezető is részt vett az értekezleten, 

aki tájékoztatta a megjelenteket Irányító Hatóság 6/2015 számú közleményéről a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről. Elmondta, hogy a megnyitásra kerülő két célterület 

keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb szociális, bűnmegelőzési és 

közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésének segítségével. Tájékoztatta a 

HACS-ok képviselőit, hogy a 2007-2013-as időszakkal kapcsolatban zárótanulmányt kell 

készíteni a HACS-oknak, ennek a helyzetelemzésben és az előkészítésben lesz fontos szerepe. 
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Megjelent az 55/2015. (IV. 24.) számú MVH közlemény az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről  
 

 
A kistérségi szolgáltatások ellátásához gépjárműbeszerzés 

támogatása iránti támogatási kérelmet települési önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit 

szervezet (kizárólag egyesület, alapítvány, közalapítvány, nonprofit 

gazdasági társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet), egyházi jogi 

személy nyújthatja be; 

 

Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület) 

- új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; 

- a  biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a  3.  mellékletben meghatározott – 

gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő 

eszközök, berendezések beszerzésére; 

- arculati elemek elhelyezésére; 

 

Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

(a továbbiakban: 2. célterület) 

- új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; 

- a  biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a  3.  mellékletben meghatározott – 

gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére; 

- arculati elemek elhelyezésére; 

 

Amennyiben a pályázónak az azonos támogatási konstrukcióban korábban beszerzett 

gépjárművel kapcsolatban üzemeltetési kötelezettsége már nem áll fenn, illetve a 

gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos utolsó kifizetési kérelmét már benyújtotta. 

Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére már működő falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás és egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. 

Kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település 

külterületén megvalósuló szolgáltatás esetén. 

 

Új terepjáró személygépjármű beszerzése esetén legfeljebb 5 000 000 Ft, 

új mikro- és kisbusz beszerzése esetén kevesebb, mint 8 000 000 Ft támogatási összegre; 

100 %-os támogatási mérték mellett.  

A  támogatási kérelmet az  ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2015. május 4-én 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 

2015. május 13-án 18:00 óráig. A  támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket 

elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 

  

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken található:  

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk552015 

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk552015
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Szakmai egyeztetés Gyöngyösön 

 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület meghívására a Borsod-Torna-Gömör Egyesület szakmai 

tanulmányúton vett részt, melynek célja a 2014-2020-as időszak stratégiáinak egyeztetése a 

két HACS képviselőinek részvételével. 

Az Egyesület delegációját Bárdosné Kocsis Éva a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 

munkaszervezet vezetője köszöntötte Gyöngyösorosziban. 

Itt került sor a szakmai kerekasztal megbeszélésre, melynek témája a 2014-2020-as időszak 

stratégiáinak egyeztetése.  

 

            
 

Bárdosné Kocsis Éva a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője a 

megbeszélésen hangsúlyozta, hogy fontos az együttműködés. Véleménye szerint sikeresebbek 

lennének, ha a HACS-hoz tartozó települések polgármesterei összefognának. Általánosságban 

még mindig akadálynak látják a pályázók az MVH bürokratikus rendszerét.  

 

Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető elmondta, hogy a stratégiaalkotáshoz 

elengedhetetlen a projektgyűjtés. Egyes HACS-ok személyesen keresik fel a pályázókat a  

megvalósult projektek összegyűjtése miatt, de véleménye szerint így sem biztos, hogy hiteles 

információt kapnak. Fontos lenne, hogy az MVH hiteles adatokat adjon a megvalósult 

pályázatokról. A stratégiát közös fejlesztési irányvonal mentén kell tervezni. A 2014-2020-as 

időszak tekintetében nem elhanyagolható a 2007-2013-as időszak helyzetelemzése sem. 

Összegzésképpen elmondja, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése során egy célra 

szükséges összpontosítani, és ahhoz kell kapcsolni a fejlesztési elképzeléseket. 

 

A megbeszélésen szó esett a LEADER térségek közötti együttműködés során szerzett 

tapasztalatokról is. Ilyen támogatási konstrukcióban a Borsod-Torna-Gömör Egyesületnek 

hét projektje van folyamatban. Lezárult a Görög Katolikus Templomok gyűjteménye című 

térségek közötti együttműködés és a Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára című 

nemzetközi együttműködés keretében megvalósult pályázat. 

 

Bárdosné Kocsis Éva a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője tájékoztatott 

a vendégeket arról, hogy a Dél-Mátra Közhasznú Egyesületnek öt együttműködési projektje 

van, amelyek közül kettőt emelt ki: az egyik projekt keretében lovastanyát újítottak fel és 

gyerekek táboroztatását valósítják meg. A kántor-projekt keretében adatbázisba foglalják az 

egyházi csoportok adományait.  

 

Lengyelné Bencze Viktória elmondta, hogy az Egyesület Helyi Termék, Védjegy projektje 

keretében igyekszik a helyi termelőket, kézműveseket összefogni, segíteni. A Borsod-Torna-

Gömör Egyesület sikeres LEADER pályázatot nyújtott be a „Helyi termékek, szolgáltatások 

elismertségének erősítése a Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport területén” című pályázat 



    5                      

 

megvalósítására. Kialakításra került egy honlap (helyitermek.btge.hu), amely a szakmai 

rendezvényeken feltárt értéktárat hivatott bemutatni az érdeklődőknek.  Ezzel a 

lehetőséggel csak azok a Helyi Termelők élhetnek, akik a Borsod-Torna-Gömör Egyesülettel 

Védjegyhasználati Szerződést kötnek. A védjegy használata védjegyhasználati díj 

megfizetéséhez kötött, melynek összege védjegy-kategóriánként változó. Az alapdíj 

tartalmazza: a tanúsítvány, egy darab kitűző, 60 db öntapadós embléma, a weblapon való 

megjelenés költségét. A további szolgáltatások emelt díj, illetve külön megállapodás mellett 

vehetők igénybe. Egyesületünknek az a célja, hogy a helyi termelőink lehetőséget és 

közönséget kapjanak a helyi termékeik értékesítésére és elismerésére. 

 

Bárdosné Kocsis Éva a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője arról 

tájékoztatott, hogy az Egyesületük célja az, hogy a vendéget „lehozzák” a Felső-Mátrából, 

mivel az odaérkezők jó része nehezen mozdul el a wellness szállodából. A borászat kitűnő 

lehetőséget teremt erre. 

 

A fórum végéhez közeledve Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető sajnálatát 

fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Egyesületünk területén nincs szállás. Az Edelényi 

Kastélysziget felújításával közös megegyezés született az Aggteleki Nemzeti Parkkal: aki 

felmutatja a kastélylátogatáskor a park valamely barlangtúrájára (Baradla-barlang, Vass 

Imre-barlang, Rákóczi-barlang) vásárolt teljes árú (felnőtt) belépőjegyét, 20 % kedvezményt 

biztosítanak a felnőtt belépőjegy árából tárlatvezetéseinkre. A teljes áru, kastélysziget 

pénztárában vásárolt belépőjegyek ugyanúgy érvényesek a barlangtúrákra váltandó 

jegyekhez. 

 

Az esti programot borkóstolóval egybekötött vacsora zárta Gyöngyöspatán Bernáth 

Magdolna Nandi Vendégház és Borászatában, amely Falusi szálláshely kialakítása című 

EMVA pályázatból valósult meg. 

 

2015. március 26. (csütörtök)  
 

A tanulmányi kirándulás másnapján 10:00 órakor indult az Egyesület delegációja a 

szállásról, majd az Ásványok Háza meglátogatása következett, amely az Ásványok Háza és 

Jáspis tanösvény című EMVA pályázatból valósult meg. 

 

             
 

 

A jelenlévők élményekkel és tapasztalatokkal távoztak a vendéglátótól, megköszönve a szíves 

vendéglátást és az idegenvezetést. 
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Közgyűlés 

 

2015. január 16. 

                        

2015. január 16-án Edelényben a Művelődési Központban tartotta évi első rendes közgyűlését 

és fórumát a Borsod-Torna-Gömör Egyesület. A rendezvényen részt vett Török Dezső a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke, Szaniszló János a Kazincbarcikai Járási 

Hivatal vezetője, Dr. Hudák Zita az Edelényi Járási Hivatal vezetője, az Egyesület tagjai, és a 

meghívott polgármesterek. 

A közgyűlést Bodnár-Pásztor Edina az egyesület elnöke nyitotta meg. Köszöntőjét követően 

elmondta, az a tervezés, mely megalapozza a 2015-2020-as időszakot, késésben van. 

Hangsúlyozta, hogy az Egyesület tagsága nagy várakozással tekint az elkövetkezendő 

időszakra a 2015-2020 közötti uniós pénzügyi ciklushoz kapcsolódó pályázati kiírások 

tekintetében.  

 
 

A megyei közgyűlés elnöke prezentációval egybekötött előadásában bemutatta a 2015 – 2020 

közötti időszak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Programját. Elsőként a megyei 

tervezési folyamat logikáját ismertette a jelenlévőkkel, amely 2013-ban indult a megyei szintű 

helyzetfeltáró dokumentumok elkészítésével majd a Megyei Közgyűlés 2014. szeptemberében 

fogadta el. A megyei programnak három elemét ismertette, amely operatív, stratégiai és 

környezet illeszkedési vizsgálat részből tevődik össze. Hangsúlyozta, hogy a Megyei 

Önkormányzatok feladata a területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés és koordináció. 

Török Dezső elmondta, hogy a kormány döntése értelmében a megye pénzügyi kerete 93 

milliárd forintra nőtt. A jelenlegi állás szerint az Irányító Hatóság és a Megyei Önkormányzat 

együtt fog dönteni a 93 milliárd forint felhasználásáról pályázati rendszer keretében. 

Önkormányzatoknál ez 100 %-os támogatási intenzitást jelent, mely szerint nyertes pályázat 

esetén nem kell önrészt biztosítaniuk. Az elnök reményei szerint már nyáron kiírásra kerülnek 

a pályázatok, és az év vége felé megköthetik a szerződéseket a nyertesekkel. 2015. évben olyan 
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pályázati rendszert kell kialakítani, melynél 2016. évben már indul a megvalósítás és 2018. 

évre a meglévő források mintegy 60 %-át kell elkölteni gazdaságfejlesztésre és 

munkahelyteremtésre. Előadása zárásaként Török Dezső hangsúlyozta, hogy a 2015 - 2020 

közötti uniós pénzügyi ciklus az utolsó lehetőség, amelyet a lehető legjobban kell felhasználni 

a megye fejlesztése érdekében. 

 

Török Dezső előadása után az Egyesület megtartotta közgyűlését. dr. Buza Orsolya ügyvéd 

tájékoztatta az egyesületi tagokat az Alapszabály módosításával kapcsolatos változásokról, 

melyet a tagság egyhangúlag fogadott el. Ezt követően Lengyelné Bencze Viktória 

munkaszervezet vezető ismertette a 2015. évi költségvetést és a Cafetéria szabályzat 

módosítását, majd elfogadták az Egyesület működéséhez szükséges hitelkérelmet is.  

 

A munkaszervezet vezető felhívta a Tagság figyelmét, hogy a 2015-2020-as időszakban a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület továbbra is várja a helyi akciócsoport területéről azokat az 

elképzeléseket, melyek alapját jelentik majd az elkövetkezendő időszak Helyi Fejlesztési 

Stratégiájának. Az Egyesület a beérkezett projektötletek alapján állítja majd föl a helyi 

fejlesztési stratégiájában azokat a prioritásokat, melyekre 2015-2020 között pályázatot lehet 

benyújtani. A projektjavaslatokkal kapcsolatos bővebb információ és minden aktuális 

tudnivaló megtalálható az Egyesület honlapján a www.btge.hu oldalon. 
 

 

2015. április 17. 
 
   

 
 

2015. április 17.-én ismét közgyűlést tartott a Borsod-Torna-Gömör Egyesület. A közgyűlés 

napirendjén szerepelt a 2014. évi beszámoló, mérleg, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, 

amelyet egyhangúan fogadott el a közgyűlés. Ezt követően az Egyesület 2015. évi 

költségvetésének módosítására került sor. Ennek apropóját az adta, hogy a 7/2015. (II.7.) 

MvM rendelet 11. § (12) bekezdésének értelmében 2015. október 31-re módosult a Helyi 

Akciócsoportok utolsó kifizetési kérelmének benyújtási határideje, ami azt jelenti, hogy a 

2015. szeptember 30-ig  felmerült költségek elszámolására lesz lehetőség. Ebből kifolyólag a 

HACS által korábban beküldött 2015. évi költségvetést a 2015. január 1. – szeptember 30. 

közötti időszakra nézve kellett átdolgozni.  

A 2015. március 25.-én Felsőlajoson megrendezett országos rendezvényen elhangzottakkal 

kapcsolatban Bodnár-Pásztor Edina elnök tartott összefoglalót a 2014-2020 közötti időszakra 

vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezésére vonatkozóan. 
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Helyi Védjegy Fórum az Edelényi Kastélyszigeten  
 

 

 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2015. február 17-én rendhagyó helyi védjegy fórumot 

rendezett. A fórumot Lengyelné Bencze Viktória az Egyesület munkaszervezet vezetője nyitotta 

meg, röviden összefoglalta a védjegyeztetési eljárás tapasztalatait. 

 

                 
 

Magyar Anita az Egyesület munkatársa beszámolt a minősítés folyamatának tapasztalatairól, 

a helyi védjegy rendszer eddig elért eredményeiről. 

  

A fórum résztvevői nagy érdeklődéssel fogadták az Egyesület jövőbeli terveit, mely szerint az 

Egyesület által szervezett rendezvényeken továbbra is lehetőségeik nyílik önmaguk és 

termékeik népszerűsítésére.  Betekintést nyerhettek a folyamatban lévő helyi védjegyeseket 

összefoglaló kiadvány tervezetébe is.  

 

Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető a jövőbeli rendezvény tervezetek mellett, a 

helyi védjegyesek részére egységes kiárusító stand tervezetét mutatta be. A stand egységes 

arculati elemeivel a helyi védjegyesek összetartozását jelképezné.  

 

A fórum résztvevői megkóstolhatták, megízlelhették a Trizsi asszonyok által előállított „Trizsi 

ízeket”, akik egyben Egyesületünk védjegyrendszeri tagjai. A termékek helyben, helyi 

alapanyagokból, a helyi hagyományos módon és eljárással készülnek. Ennek érdekében a 

településen régi tájfajta gyümölcsfák megmentésével, újak ültetésével, valamint bogyós 

gyümölcsök telepítésével biztosítják az ízében és minőségében is kiemelkedő, a gömöri tájra 

jellemző egyedi ízű és kimagasló minőségű termékek előállítását. Termékeiket a „Trizsi Ízek” 

termékcsalád tagjaiként népszerűsítik, kínálják, melyek így településünk hírnökeivé, követeivé 

válnak, bizonyságot téve a hagyományok, a természetes ízek és a vidéki élet létjogosultsága 

mellett. Kínálatunkban elsősorban szörpök és lekvárok szerepelnek, de megtalálhatóak a 

savanyúságok, befőttek, gyümölcssajtok, és a kemencében sült pékáru is. 
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Szakmai fórum „Közösségben az erő!” mottóval 

 
 

Miután sikeresen összeszerveződtek a térségi helyi védjegyeseink, úgy gondoltuk 2015. április 

9-én az Edelényi Templomkerti Kisvendéglőben lehetőséget teremtünk arra, hogy egy délutáni 

kötetlen beszélgetés keretében személyesen is megismerkedhessenek egymással és a közös 

jövőről beszélgessünk együtt. 
 

    
 

Ezt az egységet megerősítve Egyesületünk Molnár Aranka közösségfejlesztőt hívta segítségül. 

Aranka koordinálásával a résztvevők röviden bemutatkoztak és akik már korábban ismerték 

egymást, azok is új információt, új kapcsolódási pontot fedezhettek fel a fórum során.  

 

Szükségesnek látjuk az együttműködés erősítését, hisz a különböző helyi termékek előállítói 

akkor tudják eredményüket maximalizálni, ha egymással is együttműködnek az alapanyagok 

biztosításában, a feldolgozó kapacitások kiaknázásában, a termék szettek, többmesterséget 

érintő termékek összeállításában, a csomagolásban, a minősítési eljárásokban és az  

értékesítésben.  

 
 

Sikeres nap volt, melynek folytatására szükség van, hisz egy alkalommal nem alakul ki 

együttműködés. Szükséges a rendszeresség és az, hogy a résztvevők belső indíttatásából 

fakadjon a közösséghez való tartozás érzése. 
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„A Szegrózsa Szociális Szövetkezet elindulását megalapozó 

fejlesztés”  
Sajtóközlemény 

 

TÁMOP-2.4.3.D.1-13/1-2013-0114 

 

Szendrő, 2014/12/31 

 

A projekt keretében a szövetkezet tevékenységéhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzésén 

túl a résztvevők képzésére került sor. Az elmúlt hónapok folyamán három fő szerzett 

kisgépkezelői képesítést, s szintén három fő végezte el a további tanulmányokhoz, és az 

elhelyezkedéshez szükséges 7-8. osztályos felzárkóztató képzést. A pályázat keretén belül 3 

fő hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása is megvalósult. 

 

A SZEGRÓZSA Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet pályázatot nyújtott be a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez a Szociális gazdaság 

fejlesztése a konvergencia régiókban című, TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 kódszámú pályázati 

felhívásra. A pályázati felhívás célja, hogy erősítse, megalapozza a szociális szövetkezetek 

gazdasági tevékenységét: az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemeket, a szükséges 

eszközöket, a humánerőforrás fejlesztését. 

 

„A Szegrózsa Szociális Szövetkezet elindulását megalapozó fejlesztés” című, TÁMOP-

2.4.3.D.1-13/1-2013-0114 projektünket a támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága támogatásban 

részesítette. 

 

A projekt keretében a szövetkezet tevékenységéhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzésén túl a 

résztvevők képzésére is sor került. Az elmúlt hónapok folyamán három fő szerzett 

kisgépkezelői képesítést, s szintén három fő végezte el a további tanulmányokhoz, és az 

elhelyezkedéshez szükséges 7-8. osztályos felzárkóztató képzést. 

A pályázat keretén belül 3 fő hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása is megvalósult. 

 

A projekt célja, hogy a tagok, foglalkoztatottak fokozatosan emelkedő összeggel tudjanak 

hozzájárulni családjuk fenntartásához, s folyamatosan munkalehetőséget találjanak az év 

minden szakaszában.  

 

A projekt összköltsége 15.000.000 Ft, a támogatás összege 15.000.000 Ft.  
 

 
SZEGRÓZSA Szociális Szövetkezet 

Cím: 3752 Szendrő, Rózsa utca 14.  
E-mail: eufejl@gmail.com 

www.ujszechenyiterv.gov.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 

mailto:eufejl@gmail.com
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/

