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37 NYERTES LEADER PÁLYÁZÓ A VELENCEI-TÓNÁL ! 
 
Folyamatosan kézhez kapják a LEADER nyertesek a támogatási határozatokat, 
amellyel máris megkezdhető a nyertes projekt megvalósítása. 
Rekord idő alatt születtek meg a bírálatok annak érdekében, hogy  a pályázók minél 
előbb megvalósíthassák projektjeiket. A 47 beadott pályázatból  eddig 37 pályázó 
nyert, több pályázat még fellebbezés alatt van reméljük egy-két pályázat még 
megvaósulhat ebben a körben. 
A nyertesek eredményeit a www.velenceitoleader.eu honlapon megtekinthetik. 
 
A nyerteseknek gratulálunk ! 
 

 
Segítség Nyertem ! 
 
Nem könnyű a pályázati folyamat, de az elszámolás a kifizetési kérelmek beadása 
nagy pontosságot és precizitást követel a nyertesektől. 
A kifizetési kérelmek beadási első féléves időszaka  2012. május 31.-ig tart.  
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 19/2012. (I. 20.) számú 
közleménye rendelkezik az EMVA-LEADER támogatások kifizetésének igényléséről.  

 
Minden esetben a www.mvh.gov.hu  oldalról töltse le a formanyomtatványokat, 
mert időközben változhatnak a vonatkozó rendeletek. Mindig a legutolsó 
verziót használja! 

A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 2012-BEN  

aa) február 1.-május 31., valamint 

 ab) augusztus 1.-december 31., között lehet benyújtani. 

www. mvh.gov.hu 
 

Néhány fontos tudnivaló: 
 

A 2010. december 23. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén a támogatott 
beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását a jogszabály már határidőhöz 
köti: a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat 
közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan 
kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak; 
 
Rendezvény, Képzés, Térségen belüli együttműködés és Tanulmányok jogcímre 
benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3. § (8) 
bekezdése szerint az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét 
követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig 
köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely 
nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. 
 

http://www.velenceitoleader.eu/�
http://www.mvh.gov.hu/�
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Elutasítják a benyújtott kifizetési kérelmet hiánypótlás nélkül ! 
Figyelem! Amennyiben a benyújtott számviteli bizonylata Vhr. 19. § (6) a) és b) 
pontjában az alábbiakban felsorolt kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem 
tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a Vhr. 19. § (7) bekezdése alapján: 
 

1) hiánypótlásra való felszólítás nélkül kiejtésre kerül, úgy az elutasított 
bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható 
be: 

• az ügyfél-regisztrációs száma, 
• a támogatási határozat azonosító száma,  
• a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.  
 

2) kiejtésre kerül, amennyiben a hiánypótlásra való felszólítást követően sem 
tartalmazza a számviteli bizonylat az alábbiakat: 

• a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és 
Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy 
KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját).  

 
A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számlaösszesítő 
tételrészletező és a számlaösszesítő szerinti bizonylatok csatolása szükséges, az „Eredetivel 
egyező másolat” rájegyzést és az ügyfél aláírását tartalmazó, a fenti felsorolás 1) és 2) pontja 
szerinti rájegyzések meglétét bizonyító egyszerű másolatát kell mellékelni. 
 

RENDEZVÉNY ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
 

Rendezvény és térségen belüli együttműködés keretén belül megvalósuló rendezvény 
esetén az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően 10 
napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-
nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH 
kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza 
a. a rendezvény helyszínét, időpontját, 
b. a célcsoport megjelölését, 
c. a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, 
d. legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett 

arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint 
e. az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító 

dokumentumot. 
Amennyiben e kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, úgy a kifizetési kérelme 
elutasításra kerül. 

 
 

 
A MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK  

A vidéki térségekben alapított új, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak 
és műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a 
vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. A 
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program fontos eleme a régi munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a 
gazdasági szerkezet átalakításának elősegítése.  

 
ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI,  MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA 

  
Megjelent a Vidékfejlesztési miniszter 47/2012 (V.11) számú rendelete a 

mikrovállalkozásak támogatásáról 
  

Beadási határidő: 2012.06.01-2012.06.30. 
  

Jogosult települések  ( Kápolnásnyék, Nadap, Sukoró, Pákozd, Pázmánd, 
Zichyújfalu, Vereb ) 

  
Maximálisan igényelhető támogatás 18.000 eFt 

  
Támogatási intenzitás 60% 

  
A kérelmek benyújtásához szükséges adatlapok, kitöltési útmutató és MVH 
közlemény várhatóan 2012. május 15-től lesznek elérhetőek. 
A kérelmek benyújtásának részletes feltételeit a Magyar Közlöny 2012. évi 57. 
számában megjelent 47/2012. (V.11.) VM rendelet tartalmazza. 

 

AGRÁR EXPO PÁPA 2012, MÁJUS 18. 

A Velencei-tó Térségfejlesztő közhasznú Egyesület idén is részt vett a pápai 
Agrár expo kiállításon, kihasználva a lehetőséget, hogy népszerűsítheti a 
Velencei tavat, a szolgáltatókat és a helyi termelőket. 

Tízezer felett a látogatók száma 

Véget érte a XVI. Agrárexpo Pápán. A háromnapos rendezvényre közel 15 ezer 
látogató volt kíváncsi. Kitűnően sikerült az Agrárexpo gépkiállítási szekciója. A 
géprendszerek széles termékpalettáját mutatták be, az erőgépektől a szántóföldi 
növénytermesztés gépein át a melléktermékek feldolgozását segítő aprítéktüzelő-
berendezésekig minden megtalálható volt. Emellett az élelmiszeripari termékek mind 
az ipari, mind a házi előállítású élelmiszerek fogyasztói számára elérhetőek voltak. A 
Leader-csoportok bemutatkozásával a látogatók a vidéki élet és munkakörnyezetbe 
is bepillantást kaphattak – értékelte a XVI. Agrárexpot Téli Róbert, a Veszprém 
Megyei Agrárkamara titkára. 

Farkas Imre közigazgatási államtitkár köszöntőjében az ország egyik legfontosabb 
mezőgazdasági kiállításának nevezte a pápai Agrárexpot. Mint mondta, ez a kiállítás 
egy jövőképet tár látogatói elé, melyben tükröződik a magyar mezőgazdaság 
kiemelkedően fontos szerepe a magyar gazdaság, a magyar vidék életében. 
Megmutatja, hogy a vidék nem csupán egy egyszerű termelési tér, hanem 
gazdasági, társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége – fogalmazott az 
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államtitkár, majd a mezőgazdaság szerepéről beszélt a magyar gazdaságban és 
kiemelte a kormány ezen területen elért sikereit. – A kormányzat kiemelt figyelmet 
szentel a mezőgazdaságnak és a vidék fejlesztésének. Az elmúlt év sikeres, 
eredményes és sikeres volt a legtöbb hazai agrárvállalkozó számára – mondta 
Farkas Imre.  

A kiállítás fő témakörei: 
Megújuló energiaforrások 
Vidékfejlesztés 
Állattenyésztés 
Növénytermesztés 
Erdő- és Vadgazdálkodás 
Szőlészet – Borászat 
Élelmiszer-feldolgozás 
Helyi vidékfejlesztési akciócsoportok, Leader csoportok bemutatkozása 
Agrár vidékfejlesztési támogatások 
Egyéb mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatás 
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Az idei évben is számtalan érdekes 
program színesíti a tó környék 

kínálatát, a teljeség igénye nélkül 
hívjuk fel a figyelmet néhány 
partnerünk rendezvényére. 

 
Velencei-tavi Vízi- és Turisztikai 

Évadnyitó (VVSI) 
Hagyományteremtő szándékkal kerül 
megrendezésre 2012. május 26-án, 
szombaton az I. Velencei-tavi Vízi- és 
Turisztikai Évadnyitót Agárdon. 

Tervezett programok: 

10:00: Ünnepélyes megnyitó és 
zászlófelvonás valamint a Velencei-tó 
megkoszorúzása 
Kajakos, kenus és vitorlás szakosztályok 
felvonulása fúvós zenekar kíséretével. 
Köszöntőt mond Soltész Miklós államtitkár úr, 
a Velencei-tavi Vízisport Szövetség elnöke, 
Czene Attila a NEFMI Sportért felelős 
államtitkára, L. Simon László úr, a térség 
országgyűlési képviselője, az Országgyűlés 
Kulturális és sajtóbizottságának elnöke. 

10:30: Játékos váltóversenyek a sportolók és 
családjaik valamint a látogatók részvételével 
vízi- és szárazföldi ügyességi versenyek 
ergometer bajnokság amatőrök részére is 

11:00 Kerékpáros tájékozódási verseny a 
Velencei-tó környékén, rajt a VVSI-nél 
11:30 Vitorlás verseny rajtja 
12:30 Rakonczay Gábor – aki a világon elsőként 

kenuzta át egyedül az Atlanti-óceánt – képes 
vélemény beszámolója 
13:30 Vizes sportágak hírességei – öttusa, 
vízilabda, hoki, korcsolya – a színpadon 
14:00 Sárkányhajó bemutató és kenuzási 
lehetőség 
15:00 Hajómodell és vízi repülőmodell bemutató 
16:00 Kézzel készített, egyedi tervezésű, fa, 
elektromos luxushajó bemutató, szerencséseknek 
próbaút 
18:00 Meglepetés koncert (a FB-on találsz majd 
információt!) 

Az alábbi programok egész nap folyamatosan 
zajlanak: 
- Gyermeknapi meglepetések 
- Arcfestés 
- Kézműves kirakodóvásár 
- Gyermekjátszótér 
- Bor- és pálinkakóstoló 
- Ételkülönlegességek 
- Váltóversenyek 

 

XXII. NEMZETKÖZI SÁRKÁNYERESZTŐ 

TALÁLKOZÓ 

 
Dátum: 2012. május 26-27. 
Helyszín: Tompos hegy 
Cím: Pákozd  

 

 

http://velenceito.info/programok/xxii-nemzetkozi-sarkanyereszto-talalkozo/�
http://velenceito.info/programok/xxii-nemzetkozi-sarkanyereszto-talalkozo/�
http://velenceito.info/programok/xxii-nemzetkozi-sarkanyereszto-talalkozo/�
http://velenceito.info/programok/xxii-nemzetkozi-sarkanyereszto-talalkozo/�
http://velenceito.info/programok/xxii-nemzetkozi-sarkanyereszto-talalkozo/�
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ORBÁNNAPI HEGYÜNNEP VELENCÉN  
2012 május 26. 
Helyszín: Velence, Bence-hegy – Orbán 
szobor 
Cím:  Velence, Bence-hegy 

Egész napos kézműves, népművészeti és 
iparművészeti kirakodóvásár. Vásári 
ételek, italok. Borkóstolók és borvásár. 

Szent Benedictus Borlovagrend avatási 
ceremóniája. 

Borverseny eredményhirdetése, 
ítélethirdetés. 

 

VII. PÜNKÖSDI HEGYÜNNEP - PÜNKÖSDI 
PROGRAM - PÁZMÁND 

 
 

2012. május 27-én, vasárnap 10 órától kerül 
megrendezésre a hagyományos pázmándi 

Hegyünnep a Buczkó Tanyán!  

BORUDVAR 
Velencei-tó környéki borok kóstolása és 

vására 
Fekete Pince Agárd, 

Dancsó Pince Kápolnásnyék 
Csóbor pincészet Agárd 

Szilasi Pince Lovasberény 
Nagy Gábor és Társa Kispincészet Pázmánd 

 
Borkóstolás, borbemutató a Velencei-tó 
legjobb boraiból, hivatásos sommelier 

vezetésével elõzetes jelentkezéssel max.35 
főig. 

jelentkezés e-mail-ben: ernesto@tvn.hu, 
tel.:06304075308 

Borfelismerő játék, borkvíz. FŐZŐVERSENY 

 

Gyereknap a gárdonyi TóParty 
RendezvényStrandon 
Dátum: 2012. május 27. 
Helyszín: TóParty Rendezvénystrand 
Cím: Gárdony, Ibolya u.  

 

Minden 14 éven aluli gyereknek ingyenes a 
belépés és ajándékba kap egy gombóc fagyit, 
vagy egy pohár limonádét! Egész napos 
gyerekprogramok, ugrálóvár, játszóház és 
kirakodóvásár. 

Várunk szeretettel kicsiket és nagyokat egyaránt! 

http://velenceito.info/programok/gyereknap-a-gardonyi-toparty-rendezvenystrandon/�
http://velenceito.info/programok/gyereknap-a-gardonyi-toparty-rendezvenystrandon/�
http://velenceito.info/programok/gyereknap-a-gardonyi-toparty-rendezvenystrandon/�
http://velenceito.info/programok/gyereknap-a-gardonyi-toparty-rendezvenystrandon/�
http://velenceito.info/programok/gyereknap-a-gardonyi-toparty-rendezvenystrandon/�


HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2012/VI. 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 

 

 

 

2012-június 8-9-10 

 

 

Öko-bio és helyi termékek vására  

Ételekkel, italokkal, környezetbarát 
építési és közlekedési technológiákkal, 
előadásokkal, érdekességekkel, 
változatos programokkal várunk 
minden érdeklődőt! 

 

Zöld járművek kiállítása a 
Karbonbolt szervezésében 

Próbáld ki Te is a jövő alternatív 
hajtású járműveit, a magyar fejlesztésű 
zöld járgányok bemutatóján! A 
bemutató szervezőinek segítségével 
tudd meg mekkora a 
karbonlábnyomod, és járj utána, hogy 
csökkentheted azt! 

Öko Teregetés – ruha csere-bere – 
idén már harmadik alkalommal  

 
Újítsd fel ruhatárát környezettudatosan! 
Ahány ruhát hozol, annyit vihetsz helyette! 

Alu-go foglalkozás az Alu-go kreatív 
közösséggel Hasznosítsd újra az 
alumínium italosdobozokat, készíts 
szemet gyönyörködtető műalkotásokat! 

Programok szombaton és vasárnap 
( június 9-10) 

Mini-varróiskola a Napraforgó 
Kézműves Műhellyel 

Tanulj meg varrni és készíts magadnak 
saját bevásárló táskát a Napraforgó 
Kézműves Műhely segítségével!  

Késfaragó műhely fiúknak Amíg a 
lányok varrnak, addig készítsd el saját 
fakésedet! 

Kemence építés Lesd el a 
környezettudatos, házi kemence építés 
fortélyait! szombaton vegyél részt az 
építésben, hogy vasárnap közösen 
falatozhassunk a kemencében készült 
finomságokból. 

Hagyományőrző programok – 
Jurtán innen, jurtán 

túl  

Íjászat, ostorozás, kürtölés 

Kiállítás Korabeli kézművesség bemutatása 
(páncélkészítés, láncingkészítés, 
vesszőkészítés és egyebek) 

http://biotar.hu/programok/attachment/zoldautok-200x300-5�
http://biotar.hu/programok/attachment/oko-teregetes-200x150�
http://biotar.hu/programok/attachment/hagyomanyorzok-200x150�
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Korabeli játszóház gyerekeknek (karikadobás, 
diótörés, zsákban futás, zsáklövés) 

Mesék és mondák 

Rovásírás játék gyerekeknek 

Lepénysütés (megfelelő számú érdeklődő 
esetén) 

Bartha Kata Molyoldája Kreatív és 
környezetbarát kézműves 
foglakozások kicsiknek és nagyoknak 

Jár a malom jár…  a kenyér útja- 
gyermek játszó a Levendula 
Játszóházzal Interaktív program 
gyerekeknek melynek segítségével az 
aratástól a ropogós cipó megsüléséig 
ismerhetik meg a kenyérkészítés útját 

Galiba Együttes  Az Alba Regia 
Táncegyüttes kísérő zenekara vár a 
magyar népzene ritmusaival 

Programok csak pénteken 

 (június 8 ) 

Délelőtt: Szakmai konferencia:  A 
fenntarthatóság kistérségi kérdései 

Délután: Szakmai tanácskozás: Bio 
szőlő, bio bor- A környezet- és 
fogyasztóbarát alternatíva 

Programok csak szombaton (június 
9) 

VIII. Vályogházas Konferencia  

Ismeretterjesztő előadások az 
egészséges és környezettudatos 
életmód jegyében 

Kolompos koncert  Vidám, játékos, 
táncos-zenés mulatság a méltán híres 
zenekarral 

Programok csak vasárnap  

(június 10) 

Egészségvédelmi szűrőkamion 
Vegyél részt Te is  a vizsgálatokon és 
fogadd meg a szakértők tanácsait 
egészséged megőrzése érdekében 

Véradás a Vöröskereszttel* 

Adj vért és ments meg három életet! 

Minden véradó ingyenesen léphet be a 
rendezvényre 

*A véradók a fertőzésveszély 
elkerülése miatt a véradás napján nem 
strandolhatnak! 

Csörömpölők Együttes 

 
 

 
 

 
Verebi Végh János Zenei Napok 

 
Dátum: 2012. június 16-17. 
Cím: Vereb  www.vereb.hu 

VEREBI VÉGH JÁNOS ZENEI NAPOK 
(Komolyzene / Vereb) 

Időpont: 2012-06-16 - 2012-06-
17 

 
Kétnapos rendezvénysorozat.Verebi 
Végh János Zenei Napok, mely a falu 
mecénásának  Verebi Végh Jánosnak 
állít emléket 

 
Zene a hagyományok útján  
verebi Végh János Zenei Napok  
Vereb, 2012. június 16-17.  
Szeretettel meghívjuk Önt, családját és 

http://www.youtube.com/watch?v=SyQR80LQpHk&feature=player_embedded%20%20�
http://velenceito.info/programok/verebi-vegh-janos-zenei-napok/�
http://velenceito.info/programok/verebi-vegh-janos-zenei-napok/�
http://velenceito.info/programok/verebi-vegh-janos-zenei-napok/�
http://www.vereb.hu/�
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barátait  
verebi Végh János tiszteletére rendezett 
zenei napokra.  
 
Június 16.  
18.00 Római katolikus templom  
Orbán György: 5 dal Weöres Sándor 
verseire  
- Diákvasárnap  
- Tündérszerelem  
- Paprika János szerenádja  

- Hársfa dal  
- Ludvércz  
Jónás Krisztina - szoprán, Vasvári Tamás - 
zongora  
Liszt Ferenc: Mefisztó-keringő  
Lokodi Lehel - zongora  
Végh János dalok:  
- Mädchenlied  
- Alpenhorn  
László Szilvia - szoprán, Vasvári Tamás - 

zongora  
Orbán György: Szólószonáta  
Selmeczi János - hegedű  
Liszt Ferenc: Die stille Wasserrose  
- Die Loreley  
- Die drei Zigeuner  
László Szilvia - szoprán, Vasvári Tamás - 
zongora  
Orbán György: 7 dal  
- Nemzedék  
- Madárhatározó  
- Solweig: élt 32 évet  
- Házkutatás program  
- Duett  
- Peer Gynt: élt 22 évet  
- Terminál  
Jónás Krisztina - szoprán, Vasvári Tamás - 
zongora  
Orbán György: A 150. és A 42. genfi 
zsoltár  
Jónás Krisztina - szoprán, Bíró Ágnes - 
hegedű, Lokodi Lehel - zongora  
19.30 "101 tányérportré a zene jegyében" 
Ütő Endre kiállítása  
Megnyitja dr. Molnos Levente  
Helyszín: Közösségi Ház  
 

Június 17.  
16.00 Koszorúzás az iskola névadójának 
emléktáblájánál a verebi Végh  
János Tagiskolában.  
17.00 Fiatalok hangversenye a református 
templomban  
A csitári hegyek alatt (népdal)  
Nyárkánon (ismeretlen szerző)  
Kőszegi Katica - furulya  
Edvard Grieg: Norvég népdal  
Eudey L. Bowman: 12th street rag  
Gránitz Ádám - zongora  
W. A. Mozart: Részlet a Varázsfuvola című 
operából  
L. van Beethoven: Menuett  
Tamás Luca - fuvola  
L. van Beethoven: Für Elise  
Yiruma: River Flows in You  
Nánási Tünde - zongora  
Rodrigo Y Gabriela- Tamacun  
Kőszegi Balázs - gitár  
The Beatles: And I love her  
Kőszegi Bence és Kőszegi Balázs - gitár  
J. S. Bach: D-moll Preludium  
Bartók Béla: Este a székelyeknél  
Stein Andor - zongora  

 

A TAVAT IS 
NÉPSZERŰSÍTETTE A II. 
PORT.HU VELENCEI-TÓ 
BRINGATÚRA 
2012.05.13. 19:29 | Turizmus Panoráma  

Bulletin  

Május 13-án ért véget az öt 
különböző versenyt magába foglaló 
Tour de Velencei-tó, melynek első 
napján több mint 2000 bringást 
állított rajthoz a II. PORT.hu 
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Velencei-tó bringatúra. A 30 km-es 
távot a verseny szervezői korábban 
többféle korosztályú és edzettségű 
kerékpárossal tesztelték, ennek 
alapján ajánlották előzetesen a 
család minden tagjának – mondta el 
Szilasi László, a verseny 
főszervezője.  A tókerülés kiváló 
alkalom volt arra, hogy a résztvevők 
hazánk második legnagyobb 
természetes tava környékének 
látnivalói, természeti szépségei láttán a 

visszatéréshez is impulzusokat 
szerezzenek.  
A viharjelzések dacára szélcsend és 
szikrázó napsütés várta kerekezőket a 
velencei Drótszamár Kempingnél, 
ahol L. Simon László, a Velencei-tó 
térségének országgyűlési képviselője 
indította el a mezőnyt, melyben több 
turisztikai szakmabeli is ott kerekezett, 
például Bodrogai László, a Közép-
dunántúli RMI igazgatója 

 

 

Az ország legnagyobb létszámú 
kerékpáros túrájának legfiatalabb 
résztvevője mindössze 5, legidősebb 73 
éves volt, így a hangsúlyozottan nem 
verseny, hanem kerékpáros túra valóban 
családi élménynappá válhatott. A Magyar 
Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális 
Marketing Igazgatósága információs 

standdal volt jelen a rajtnál, hogy a 
különféle kiadványokkal a népes mezőny 
tagjai számára a tókörnyék és a Királyi 
régió egyéb látnivalóit és aktív turisztikai 
lehetőségeit is megmutathassák. A 
rendezvény utáni tombolán 1 millió Ft 
értékben sorsoltak kerékpáros 
ajándékokat a szervezők, a fődíj egy ezer 
eurós országúti kerékpár volt. 
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A 72 és 118 km-es futamokon - melyek a 
Velencei-hegységen kívül a Vértes 
emelkedőit is érintették - is több mint 500-
an tekertek.  
A kerekezőknek az útvonal mentén frissítő 
állomásokon vizet és könnyű élelmet is 
kínáltak, a célba érkezők pedig a Velence 
Resort & Spa jóvoltából az ország 
legnagyobb, mintegy 2500 szeletes 
rizsfelfújtját fogyasztva szerezhették 

vissza az elvesztett kalóriákat. A szálloda 
az alkalomra külön kedvezményes árú 
„tókerülő” csomaggal is készült, melyben a 
szállás és félpanzió mellé kedvezménnyel 
igénybe vehető frissítő masszázst, 2000 
Ft-értékű, május végéig beváltható 
wellnesskupont, valamint a távozás napján 
késői check in-t kínáltak a bringás 
eseményre érkezőknek.

 
 

HALIMBÁN JÁRTUNK KONFERENCIÁN 
NÉPI GYÓGYÍTÁS- GYÓGYNÖVÉNY-ISMERETI ÖRÖKSÉGÜNK ÉS AZ EU SZABÁLYOK 

HALIMBA,  2012. MÁJUS 18. 

Az MNVH III. szakosztálya május 18-án szakmai fórumot szervezet Halimbára, „Népi gyógyítás- 
gyógynövényismereti örökségünk és az EU szabályok” címmel. Vázlatos összefoglalót 
készítettünk, a téma iránt érdeklődőknek. 

 

 
Mezőszentgyörgyi Dávid Megnyitó 
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Magyarországon 3000 növényfaj, 
hatóanyagtartalma 200 
Gyógyhatású növény: 1000 
Interneten: Szarvák László 
 
Dr. Babulka Péter – gyógynövény- és népi 
orvosláskutató, fitoterapeuta 
A népi gyógynövényes gyógyítás, mint szellemi 
és kulturális örökségünk 
Kodály 
Gidófalvy István – Marosvásárhely, 
füvesember 
Küszöb: nevezetes hely a gyógyításban 
Óriási az érdeklődés a világban a 
gyógynövények és gyógyító eljárások iránt 
Interdiszciplináris terület 
Hagyományos orvoslás – a fogalmat rosszul 
használják – ismeretátadás szájról szájra 
Természetgyógyászat – akadémikus orvoslás 
Jelentősége 
A Föld lakosságának 70-80%, szülészet 90% 
hagyományos gyógyítók 
3 terület 

- Populáris (család, barátok…) 
- Hagyományos szektor (füvesek, 

csontkovácsok…) 
- Professzionális szektor – allopátia, 

biomedicina 
WHO: gyógynövényértékelő monográfiák 
(népi gyógyászati alkalmazások is) 
Regionális és nemzetközi 
szervezetek/társaságok 

- Nemzetközi, európai  
etnofarmakológiai társaság 

- AGEM – német 
- Bécsi – 30 éves 

Kutatási programok, adatbázisok 
- Ayurveda program 
- Tramil program – Karib tenger 

országai 
- NAPRALERT adatbázis – 200 ezer cikk 

Múzeumok Európában 
- Genova – Antonia Scarpa 
- Orvosi egyetem, Bécs 

Folyóiratok 
- www.ethnobiomed.com 

 
Magyarország 
Történeti visszatekintés 

Honfoglalás kora – 400 ezer magyar vándorolt 
– állat, embergyógyászat, sebgyógyítási 
ismeretek – Józsa László 
XII. sz. kolostorkertek – 600 (Bencés Apátság, 
Pannonhalma, Bakonybél 
XV-XII. sz. 382 gyógynövény adatai 
XVI. sz. Herbáriumok (Nádasdy Tamás, 
Batthyány Boldizsár) 
Főúri botanikus kertek 
1236 magyar növénynév 
Nemzetközi kooperáció – Carolus Clusius belga 
botanikus 
Stirpium Nomenclator Pannonius 
Pápai Páriz Ferenc – a magyar Hipokratész 
Mátyus István 
Csapó József 
Füveskönyvek lezárulta: Linné 
Magyary-Kossa Gyula 
 
Gyógynövénykutató Intézetek 
Kolozsvár – világelső – Páter Béla, Kopp 
Elemér -  Marosvásárhely: 1000 gyógynövény 
„Erdélyi Gyógynövényes Iskola” – 4. Generáció 
Rácz Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor 
1982. Etnofarmakológiai fogalom 
Budakalász – gyógynövénykutató intézet 
 
Kutatások 
Bugát Pál orvos, MTA 
Ethnographia folyóirat 1890-től 
Orvostörténeti Közlemények 
1974. tárgyi emlékekből kiállítás, tanulmány 
 
Gyógynövények a népi és emberorvoslásban 
Adatgyűjtés 
Pl. Kóczián Géza kisdoktori 1054 oldal a népi 
orvoslásról 
Nyelvészet: népi növénynevek, ráolvasások, 
imák 
www.etnofarmakologia.hu 
 
Halimbán gyógynövényismereti táborok 
 
dr. Csonka Takács Eszter – Szellemi Kulturális 
Örökség Intézet 
UNESCO felterjesztés lehetőségei a 
gyógynövény témában 
UNESCO egyezmény: Szellemi Kulturális 
Örökség 
Célja: közösségi tudás megőrzése 

http://www.ethnobiomed.com/�
http://www.etnofarmakologia.hu/�
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Szellemi Kulturális Örökség fogalma: szokás, 
tudás, készség, kifejezési forma, valamint ezek 
színhelyei és eszközei, amely 
hagyományozódik, újrateremtődik 
Megnyilvánulási területei: nyelv, 
előadóművészet, társadalmi szokások rítusok, 
ünnepi események, természetre vonatkozó 
ismeretek, hagyományos kézművesség 
Tudatosítás 
3 lista –reprezentatív, sürgős védelmet 
igénylő, jó gyakorlatok 
Magyarország 2006-ban csatlakozott –törvény 
Feladatok nemzeti szinten: megőrzés, oktatás 
www.szellemiorokseg.hu 
Nemzeti Jegyzék elemei, UNESCO 
dokumentumok 
nyilvántartás 
felterjesztés – közösségek (szakemberek, 
hagyományőrzők, egyház, kulturális 
intézmények, civil szervezetek) 
jelenleg 11 örökség (pl. mohácsi busójárás, a 
mezőtúri fazekasság, matyó örökség,a magyar 
solymászat,a kunsági birkapörkölt karcagi 
hagyománya, a halasi csipkevarrás élő 
hagyománya, a Népművészet Mestere díj 
tudása… 
 Ausztria: orvoslási tudás Pitzgauer környékén, 
farmakológiai specialitások 
 
Kőváriné Dr. Bartha Ágnes – Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamara elnöke 
Kisléptékű feldolgozás a gyakorlatban 
(krémek, tinktúrák, szappan…) 
Alternatív jövedelemszerzési lehetőség 
Mezőgazdasági tevékenységnek minősül 
Családi gazdaságok, őstermelők foglalkoznak a 
gyógynövények gyűjtésével – néhány 
felvásárló 
Termesztett gyógynövények – gyn felismerő 
és gyűjtő tanfolyam 
Védett területek, különleges szabályok 
Erdei haszonvétel (erdőtörvény) 
24/2012. VM rendelet a földalatti gombák 
gyűjtéséről: 20 dkg vagy 3 db, gyűjtési napló 
Őstermelőként végezhető tevékenységek – 
nem saját gazdaságban is lehet 
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke – 
0128.. 
Vendégasztalon értékesítési lehetőség 

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj: vizsgálandó 
(őstermelő nem esik alá) 
Olcsó, kisléptékű eljárás: borítékban a 
technológiát letétbe helyezni a Szabadalmi 
Hivatalnál 
 
Dr. László-Bencsik Ábel, Gyógynövénykutató 
Intézet 
A gyógynövényismeret és gyűjtés aktív 
tudásának megőrzése és élővé tétele 
 
KINCS – ami van, és ami nincs 
11.000 faj Európában 
Kárpát-Medence: 3900 faj 
Magyarországon: 2300 faj 
Önálló biogeográfiai régió – különleges 
természetföldrajzi környezet 
A két világháború között komoly vizsgát kellett 
tenni. 
Gyógynövények: 
Világ: 50-70.000 
Kína: 5-10.000 
Bulgária: 750 
Magyarország: 426 faj 
Forgalomképes: 110 faj 
Termesztés, gyűjtés (90%) 
Gyógynövény: hatóanyag-használat 
Speciális problémák: 

- Változó összetétel (kakukkfű) 
- Nehezen azonosítható (cickafark) 
- Ismeretlen taxonok (galagonya: 11 

faj!) 
- Hatóanyag hiánya (margitvirág) 
- Egy faj – nagyfokú kémiai eltérés 

Megőrzés: referenciagyűjtemények: 
arborétumok, botanikus kertek 
Kew Garden – kínai gyógynövények 1800 
Hazánkban a populáció és az egyedszám is 
fogyatkozik. 
A termékfelellősség buktatói 

- A kötelező minősítés megszűnése 
2008-tól 

- Veszélyforrás – nem megfelelő hatás, 
bizalomvesztés 

Ismeretlenek 
Festőbuzér vesekőkezelésre alkalmas, hiányos 
ismeretek 
Lycopus 
 

http://www.szellemiorokseg.hu/�
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31 vadon termő gyógynövényfaj – jelentős 
világpiaci értékesítési lehetőségek 
Szakszerűtlen gyűjtés: génerózió 
Engedély kell a területre a gyűjtéshez 
Kié a gyógynövény? 
Adminisztratív problémák 
Hol gyűjtsön? Természetvédelmi területek 
puffer zónái 
Ki gyűjtsön? Ki gyakorolja a felügyeletet? – 
természetvédelem 
Koncessziós rendszerben be lehetne 
jelentkezni a gazdasági társaságoknak, 3-5 év 
Jelenlegi létszám 16-18000-re bővíthető 
2-300 felvásárló 
Miből finanszírozzuk? 
 
Dr. Deák Ferenc, VM Élelmiszer- és 
Takarmányfelügyeleti Osztály, Élelmiszerlánc-
felügyeleti Főosztály 
Gyógynövények a hazai élelmiszerjog 
rendszerében, kitérve a kistermelői 
lehetőségekre 
2004/24/EK irányelv: nem gyógyászati célú 
növényi termékek felhasználásának 
szabályozása 
A VM nem tudja megoldani a teljes 
gyógynövényvertikum problémáit 
178/2002 élelmiszer fogalma 
Nem élelmiszer pl.: gyógyszer alapanyag 
(gyógyszer, hagyományos növényi gyógyszer), 
kozmetikai termék  
Gyógynövény lehet még élelmiszer alapanyag: 
élelmiszer, étrend-kiegészítő (főleg 
nyomelempótlásra) 
Élelmiszerek: 

- Gyógyhatást nem tüntethet fel az 
előállító, forgalmazó a terméken 

- Élelmiszerekre vonatkozó szabályok – 
higiénia, minőség, biztonság, jelölés, 
tisztasági kritériumok 

VM rendelettervezet 
Gyógynövény (84 ill. 15 növény), gyógynövény 
rész, gyógynövény termék 
Minősítési rendszer – a cégek saját maguk 
végeznék minőségbiztos felelősségével (lehet 
alkalmazott is) 
Képesítési követelmények a felvásárlásra…. 
Minőségbiztos szakképesítése 

- Gyógynövény termesztő, feldolgozó 
szakmunkás, technikus, felsőfokú 
végzettségű + 2 év gyakorlat igazolása 

- Mintavétel, laboratóriumi vizsgálat 
- Fizikai vizsgálat akkreditált laborban 

Problémák kistermelői szempontból 
- Minősítési kötelezettség 
- Aromatartó, fényvédő, zárt 

csomagolás 
- Jelölés!! 

Összefoglalva 
- Kistermelő is csak minősítés után 

csomagolva, jelölve értékesíthet 
- Kistermelő nem láthatja el a gyn 

feldolgozókat 
- Megfelelően jelölni kell a terméket! 

Megoldások jelenleg 
- Nem kistermelői termelés, előállítás és 

forgalmazás keretében elláthatja a 
feldolgozókat (pl. egyéni vállalkozó) 

- Felvásárlói jegy (??) 
Megoldások távlatilag 

- A kistermelői rendelet módosításával 
az értékesítési lehetőségeket a VM 
bővíteni próbálja (pl. szociális 
szövetkezet) 

Szakképesítés nélküli forgalmazás: komoly 
kockázat! 
Szabó György, a bükki füvesember 
Idézet: „Nincsen gyógynövény, élelmiszer van, 
én mit fogok tanítani?” 
Gyakorlati példák: Kamilla fél év alatt 
tönkretette a bélbolyhait – élelmiszer 
Az EU nem engedi meg ráírni a hatást - óriási 
problémák – pl. mezei zsurlóban a sok kovasav 
tönkreteszi a vesét. 
1 kutatást ismer: székelyföldi rákkutatás – 
szilvalekvár cukor nélkül 
Óriási tudás van ! 
 

 
 

A GYURGYALAG LESZ 2013 MADARA 

2012. május 16., szerda 14:38  

•   Lezárult a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) 
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internetes szavazása a 2013-as év 
madaráról. A legtöbb szavazat a 
gyurgyalagra érkezett, így jövőre ennek a 
madárnak a védelmével foglakozik 
kiemelten az egyesület. 

A gyurgyalag az egyik legszínpompásabb 
madarunk, hossza 25-29 centiméter, 
szárnyfesztávolsága 36-40 centi. A 
melegebb éghajlatú nyílt tájakat kedveli, 
művelt területeken, legelőkkel, bokrokkal, 
facsoportokkal tarkított élőhelyeken fordul 
elő. Költési viselkedése különleges, mivel 
partfalakban, telepesen, gyakran a 
partifecskékkel együtt fészkelő faj. Főleg 
nagyobb termetű repülő rovarokkal 
táplálkozik, és mint az ilyen fajok 
általában, a legkorábban elvonulók és a 
legkésőbb érkezők közé tartozik. A telet 
Afrikában tölti. 

Fotó: Orbán ZoltánSpeciális 
táplálkozása és fészkelési viselkedése 
miatt állományát számos veszély 
fenyegeti. Ezek közé tartozik a partfalak 
természetes eróziója és 
benövényesedése, illegális 
homokbányászat, illetve hűvös időben 
előforduló méh zsákmányolása miatt a 
méhészetek közelében működő telepek 
megrongálása. A civil szervezet 
Mindennapi Madaraink Monitoringja 
(MMM) országos felmérési 
programjának adatai alapján a 
gyurgyalag hazai állománya az elmúlt 
több mint tíz évben mérsékelten 
csökkenő tendenciát mutat. 
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