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SZERKESZTŐSÉGI

Kedves Barátaim!

Egy tévedés  nyomán lemérhettük,  hogy a hírlevelet  sokan és  figyelmesen olvassák,  ugyanis  jó néhány
észrevétel érkezett az előző szám után. A legtöbb olvasót Evo Morales beszéde mozgatta meg, s ez jó hír.
Némi üröm az örömben, hogy megérkeztek a helyesbítések is.... Ezek sem egyeznek teljesen, s amit én
kisakkoztam a beérkező információkból: az eredeti szöveg a  Caracas-i "El Nacional" 1990 október 18.-i
számában jelent meg, Luis Britto García tollából:
http://tlakatekatl.wordpress.com/2013/08/13/speech-given-by-bolivian-president-evomorales-in-europe-
june-30-2013-marshalltesuma-indigenous-decolonize/ (A hódítók  által  ünnepelt  500.  évfordulón.  Hihető
verzió. Köszönet érte Kopányi Sándor olvasónknak!!) Azóta a jelek szerint többen és többször is elmondták,
talán idén júniusban Evo  Morales is...  De ez semmit sem von le a szöveg igazságából.
Csendes Adventet minden kedves Olvasónknak!
namzi
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HELYI  TERMÉK  ÉRTÉKESÍTÉS  ADÓZÁSI  TANÁCSADÁSA  –  MŰHELYMUNKA
KISTERMELŐK,  KÉZMŰVESEK,  AGROTURISZTIKAI  SZOLGÁLTATÓK,  CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE 
Helyszín: Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ, (2220 Vecsés, Telepi út 43.) 
http://www.kulturba.hu/index.php/magunkrol/eler 
Időpont: 2013. december 16-án 09-18 óráig 
PROGRAMTERV
08.30 – 09.00  Regisztráció
09.00 – 09.15  Megnyitó. Köszöntőt mond Tábori Ferenc alpolgármester; Kis Tóth János igazgató; 
Pintér Sándor (Klímabarát Szövetség)
09.15 – 09.30  Szabadkai Andrea: A KISLÉPTÉK bemutatkozása, eredményei
09.30 – 10.00  Kovács Zsuzsanna adószakértő (őstermelői, kistermelői adózás – legjobb megoldások)
10.00 – 10.30  Dr. Major Ágnes jogász (Hogyan végezhetik nonprofit / civil szervezetek helyi termék 
értékesítés piacra jutásának elősegítését? (Helyi termék bolt, bevásárló közösség…). 
10.30 – 11.00  Kávészünet
11.00 – 11.30  Horváth János adó-, és jövedéki szakértő (Pálinka és bor értékesítése őstermelőként, 
kistermelőként falusi vendégasztal szolgáltatóként)
12.30 – 13.30  Menüebéd / Sajtótájékoztató
13.30 – 17.00 óráig  TANÁCSADÓ ÚTMUTATÓ MŰHELYMUNKA:
Szakértőink válaszolnak a helyi termék értékesítés kapcsán felmerülő értékesítési, adózási, pénzügyi, 
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számviteli, bizonylatolási, támogatási, környezetvédelmi kérdésekben.
17.00 – 17.50   ÖSSZEFOGLALÓ a főbb adójogi, pénzügyi számviteli, bizonylatolási problémák 
megoldásairól. 
TANÁCSADÓ MŰHELYMUNKA TÉMÁI, SZAKÉRTŐI:
(A szakértők előre veszik az írásban - kisleptek@gmail.com - december 6-ig leadott konkrét kérdéseket, a 
helyben nem megválaszolható írásban leadott kérdésekre utólag is választ küldünk).
1. asztal:  Kovács Zsuzsanna adószakértő (őstermelői, kistermelői, kézműves, egyéni vállalkozói adózás, 
használt cikk értékesítés, civil szervezetek helyi termék /szolgáltatás beszerzéseinek bizonylatolása) és 
Rizné Amrein Piroska könyvelő, Akli-Major (őstermelő, kistermelői pénzügy, számvitel, Alapítványi helyi
termék bolt)
2.  asztal:  Horváth János adó-, és jövedéki szakértő
3. asztal:  Pintér Sándor pénzügyi tanácsadó (kereskedelmi tevékenység pénzügyi számviteli módjai, pl. 
bizományos értékesítés)
4. asztal:  Kőváriné Dr. Bartha Ágnes jogász (földügyek, földalapú támogatások)  és dr. Vajna Tamásné 
Madarassy Anikó természetvédelmi szakértő (gazdálkodás a Natura 2000 területen, természetvédelmi 
előírások ) 
5. asztal:  Vágvölgyi Gusztáv – Inspi-Ráció Egyesület; / és Dr. Major Ágnes jogász (a civil szervezetek 
cél szerinti vállalkozási tevékenységeinek jogi formái; Borzderes program)
6.  asztal:  Juhász Anikó – NÉBIH és Kujáni Katalin – Vidékfejlesztési Minisztérium (Rövid Ellátási 
Lánc tematikus alprogram 2014-2020: támogatási lehetőségek a közvetlen és rövid ellátási láncban való 
értékesítés elősegítésére civil szereplők és gazdaságok részére)
7. asztal:  Roszik Péter: Biokontroll Hungária Kft. (bio minősítés szabályai, követelményei)
8. asztal: Szegedyné Fricz Ágnes (VM) Hogyan csináljuk? – Hagyományok Ízek Régiók védjegyeztetés, 
címkézés, jelölés, Hungarikum … (egyeztetés alatt)
9, asztal: Tószegi-Faggyas Katalin (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) - új gazdatámogató rendszere 
(NEGTár), 2014-20 tervezés, KAP reform, Agrár-környezetgazdálkodás és NATURA 2000 területekkel 
kapcsolatban felmerülő kérdések, egységes kérelmek...
MOZGÓ SZAKÉRTŐK:
Megállítható, kérdezhető szakértőink:
-  Haraszti Anikó jogász és Perényi Zsófia (Tudatos Vásárlók Egyesülete) CSA rendszerek, doboz és 
bevásárló közösségek
-  Szabadkai Andrea (SZÖVET) kistermelői jog, falusi vendégasztal, higiéniai követelmények, helyi 
termelői piac üzemeltetés szabályok
-  Dene Orsolya (Bács Agrárház Kft.) kistermelői jog, képzések
-  Szalay-Zala Andrea (FATOSZ) falusi vendégasztal, agroturisztikai szolgáltatás, szállásadás
-  Gergely Mária (Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Szövetsége) falusi vendégasztal
-  Beszprémi Katalin (Hagyományok Háza) kézműves termék zsűrizés, és a hozzá kapcsolódó ÁFA 
könnyítések
-  Dezsény Zoltán (ÖMKI) On-farm kisérletek
-  Csendesné Dolinay Margit (Magyar Pékek Fejedelmi Rendje) HÍR védjegyeztetés, pékmesteri tudás
-  Vajda Eszter (Akli Majorért Műemlék Alapítvány) helyi termelői piac, fővárosi lakásbolt és 
bemutatóterem gazdasági és számviteli lehetőségei non profit (alapítványi) gazdálkodói keretben.
-  Zaja Péter (Kárpát Medencei Gyümölcsész Hálózat és Élőfalu Hálózat) Tájfajta gyümölcsészet
-  Graczka Szylvia (Humusz Szövetség) Környezetvédelmi termékdíj (csomagolás) 
-  Dr, Medve Zsuzsanna kereskedelmi szakjogász (társasági ügyek, ingatlan, kereskedelmi ügyletek) 

Jelentkezési lap, egyebek: 
http://kisleptek.hu/blog/helyi_termek_ertekesites_adozasi_tanacsadasa_muhelymunka_kistermelok_kezmuvesek_agr
oturisztikai_szolgaltatok_civil_szervezetek_reszere/2013-12-16-30
Információ: Szabadkai Andrea; 30/7688718; kisleptek@gmail.com 
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A GMO ÉS A MÉHEK – EGYÜTTÉLÉS VAGY NEM?

A 11. Környezetvédelmi Hónap záróeseménye, Olivier Belval, a francia Méhész Egyesület elnökének 
részvételével.

November 29, péntek

Francia Intézet, 1011 Fő utca 17.

Az egy hónapig tartó  programsorozat  alkalmából  megrendezésre került  vitaestek,  filmvetítések,  ifjúsági
programok, szakmai találkozók és kiállítások után,  a Francia Intézet tisztelettel  várja az érdeklődőket a
Környezetvédelmi Hónap záróeseményére.

Ez alkalomból november 29-én, pénteken 17.00-kor kerekasztal beszélgetésre kerül sor.

A magyar és francia szakemberek hangot adnak véleményüknek a génmódosított szervezetek használatával
és annak a beporzókra való hatásával kapcsolatban. 

A beszélgetésen jelen lesz  Olivier BELVAL, a francia Méhész Egyesület elnöke,  Dr. BÉKÉSI László
kutató, a Haszonállat-génmegőrzési Központ, Méhészeti Intézettől, valamint SIMON Gergely vegyianyag
szakértő  a  Greenpeace képviseletében.  A kerekasztal  beszélgetés  moderátora  ANDORKÓ Rita  GMO
szakértő a Vidékfejlesztési Minisztériumból.

Az est folyamán bemutatjuk Markus Imhoof, A méhek világa (95’) című dokumentumfilmjét.

AKLI MAJOR KALANDOK – NYITOTT KERT PROGRAM
2013. november 30 szombat, Papp Orsolya, ÖMKI
http://www.biokutatas.hu/bemutatkozas
10.00 – 11.00: - az Akli MajorKert - zöldséges bejárása és tanácsadás
11.00 – 13.00: - az Akli MajorPiacon válaszol az érdeklődők általános kérdéseire
13.00 – 15.00: - majd rendet vág a következő témákban (ahol egyébként saját tapasztalata szerint is igen 
nagy a rendetlenség)
 - az ökológiai minősítés kérdései: bio, Biokontroll, Biokultúra, biodinamikus, permakultúra, Demeter 
Szövetség 
- az ökológiailag engedélyezett szerek lehetőségei
 - a biogazdálkodás lehetőségei a házikert szintjén
 - az ÖMKI ökológiai gazdaságokkal való szoros együttműködése
 - az ÖMKI műhelymunkái és közös kutatásai
 - a jelenleg folyó burgonya kutatások
 - mi a helyzet a magyar tájfajtákkal, van e remény?
2013. december 1. vasárnap, Zaja Péter, Visnyeszéplak
http://www.elofaluhalozat.hu/visnyeszeplak.php
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 9.30 – 13.00: - az Akli MajorKert - gyümölcsös bejárása és tanácsadás
- Faültetés, ahogy én csinálom
- Magvetés alanynak  (aki tud olyan vadalmát vagy vadkörtét a  környéken, ami alatt van még termés, 
szóljon) 
- Fajtabemutató, séta a  környéken (aki tud régi, ritka fajtákról, szóljon) 

Az előadások, bemutatók ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk.
Batyujában mindenki hozhat kóstolni valót a közös konyhaasztalra.

„NE VÁSÁROLJ SEMMIT! NAP”

Szerte a világon és Magyarországon is már több mint egy évtizede hirdetnek egy napos fogyasztói böjtöt
november utolsó péntekén környezetvédő és fogyasztáskritikus szervezetek. A „Ne vásárolj semmit!” Napot
Magyarországon azért tartják pénteken, mert  a magyarok pénteken vásárolnak a legtöbbet. November
utolsó péntekén pedig, a Tudatos Vásárlók a karácsonyi nagybevásárlás előtt arra emlékeztetnek, hogy a
fogyasztás nem egyenlő a boldogsággal. „Ez a nap jó alkalom arra, hogy értékeljük a fogyasztói szokásaink
hatásait  a  környezetre  és  más  emberek  életére.  Információkat  gyűjthetünk,  elgondolkodhatunk,
meglátásainkat megbeszélhetjük másokkal” – hívja fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Ebben  az  évben  a  TVE  Magyarország  legnépszerűbb  gyümölcslevével,  a  narancslével  kapcsolatos
problémákra hívja fel a figyelmet, és A Ne vásárolj semmit! napon mozizni hívja az embereket. A narancslé
az  európai  családok  kedvelt  itala,  a  jelenlegi  egyenlőtlen  és  igazságtalan  kereskedelmi  és  termelési
körülmények miatt mégis fennáll a veszély, hogy rövid időn belül eltűnhet a boltok polcairól.

A film hátteréül a Tudatos Vásárlók Egyesületének partnerei, a brazil Instituto Observatório Social (IOS) és
a  német  Christliche  Initiative  Romero  (CIR)  megbízásából  végzett  kutatás  szolgált.  A  tanulmány
megállapította, hogy a termelők tartósan nyomott áron kénytelenek eladni a narancsot, mivel kiszolgáltatott
helyzetben vannak a nagy felvásárlókkal szemben. Hosszabb távon ez a termelők ellehetetlenülését és a
termelés visszaesését eredményezi.

„A felelősen gondolkodó fogyasztóknak abban lehet szerepük, hogy mind a vállalatok, mind a döntéshozók
felé  jelzik:  szeretnék  olyan  feltételrendszer  kialakítását,  amely  mindenki  számára  méltányos  helyzetet
biztosít.”

2013 decemberétől a Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján, a www.tudatosvasarlo.hu-n lehetőség nyílik a
fogyasztói  visszajelzésekre  a  döntéshozók  felé.  Az  Egyesület  reményei  szerint  a  közvetlen  fogyasztói-
állampolgári  visszajelzésekkel  elérhetőek  olyan  változások,  amelyeken  a  magyar,  az  európai  és  a
tengerentúli beszállítók javát, és ezáltal a fogyasztók hosszú távú érdekeit szolgálják.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a Ne vásárolj semmit! Nap-on vetíti a közönség számára a Brazíliában
forgatott filmet, melyre várják az érdeklődőket!

A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Water Film bemutatja:

A narancslé útja – facsarva, Brazíliából (2013)

Helyszín: Kino Mozi, Budapest, Szent István körút 16.
Időpont: 2013. november 29. péntek, 18 óra

A filmbemutató ingyenes, regisztrálni az alábbi linken lehet: 
http://tudatosvasarlo.hu/hu/civicrm/event/info?reset=1&id=12

http://tudatosvasarlo.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=215&qid=33097
http://tudatosvasarlo.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=214&qid=33097


BOLYAVÁRI ESTÉK       Álom/december hava
December 2. Mozi/Film-kör, Csáji László filmje, hétfő, hat óra, 

December 6. Tóth Ferenc /  "Kikel-e a sárkánytojás?"

December 13.  Szellemi kaláka

December 14. Ajándékkészítés, szombat délelőtt 9-2-ig. 

BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

XXVI. BIOKULTÚRA TUDOMÁNYOS NAP

2013. november 30. (szombat),  MOM Kulturális Központ (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)

A 30 év összegyűjtött  anyagaiból külön  emlékkiállításra, kulturális  műsorra, díjátadásra, biotermék
kiállításra  is  sor  kerül,  mellyel  remélhetőleg  felidézhetünk  kellemes  emlékeket  és  újakkal  is
gazdagodhatunk. 

Tervezett program:

10.00  Megnyitó, köszöntő (Tóth Katalin helyettes államtitkár  VM,  ifj. Hubai Imre NAK alelnök, 
Czeller Gábor elnök, Magyar Biokultúra Szövetség)

10.10  Év Bioterméke 2013 verseny meghirdetése

10.15  Múlt, jelen, jövő – 30 éves a biomozgalom (Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs, Dr. Márai 
Géza, Dr. Solti Gábor, Czeller Gábor)

11.30  Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséről (Tóth Katalin VM helyettes államtitkár)

12.00  A biogazdálkodás és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – különös tekintettel a fiatal gazda 
programra, szakképzésre (ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelős országos alelnök, Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara)

13.15  Biogazdálkodás a kiskertekben (Dr. Mezei Ottóné tiszteletbeli elnök, Dr. Roszík Péter 
ügyvezető, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Csécs Mónika Waldorf Iskola, Solymár)

14.15  A biogazdálkodás lehetőségei a közétkeztetésben (Szabadkai Andrea ügyvezető, Magyar 
Biokultúra Szövetség, Szántosi Attila ügyvezető, Biohungaricum Kft.)

14.45  Csak a szépre emlékezem” filmvetítés – válogatás az archívumból (Dr. Győrffy Sándor)

16.40  Állófogadás-biovacsora
Amennyiben részt kíván venni az állófogadáson – 500 Ft kóstolójegy ellenében – kérjük, regisztráljon 
be előzetesen: előzetesen online, telefonon/faxon  (1/214-7005, 1/214-7006), illetve e-mailben (
sarkadi@biokultura.org) november 27-ig

A rendezvény ingyenesen látogatható.

December 2. és 8. között a PERMAFÓRUM VENDÉGE LESZ DR. ELAINE INGHAM TALAJ 
MIKROBIOLÓGUS.

Ha  valakit  érdekel  a  talajélet,  talajelőkészítés,  talajjavítás,  komposztálás,  komposzttea,  biológiai
növényvédelem témája, szeretettel várjuk a beszélgetésre.

Részletek: http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/forum/a-het-vendege-guest-of-the-week

http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/forum/a-het-vendege-guest-of-the-week
mailto:sarkadi@biokultura.org
http://www.biokultura.org/index.php/63-kerdoiv/346-allofogadas-biovacsora-eloregisztracio
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/345-xxvi-biokultura-tudomanyos-nap


KEDVES BARÁTAINK! ISMERŐSÖK ÉS ISMERETLENEK! 
Visnyeszéplaki közösségünk egyik családját nagy feladat elé állította a Teremtő: megküzdeni a rákkal. A
családfőt, Bódis Zolit a betegség  ágyhoz köti, teljesen le van gyengülve. A gazdaságot gyakorlatilag 15 
éves Domán fiuk viszi a vállán, az öccse (Belián) és édesanyjuk (Éva) segítségével. A családi kiadások
drasztikusan megemelkedtek, mivel az alternatív terápiára nincs támogatás, sok az utazási költség, és az 
 autójuk is pont most mondta fel végleg a szolgálatot. Kérlek Titeket, aki teheti, segítsen lehetőségeihez
mérten! 
Számlaszám: OTP 11773212  05099139. A számla tulajdonosa Pajor Gábor és Hornok Irén. A közlemény
rovatba írjátok: Bódis Zolinak.
Emellett termékeik vásárlásával (gyógynövényes krémek, tinktúrák) is segíthetitek őket! 
(namzi)

NAGYSZÉKELYI HÁZ ELADÓ
Nagyszékelyi birtokunk új gazdáját keresi, akit érdekel az élelmiszer-önellátás és a közösségszervezés. Az
ezekkel  a  témákkal  foglalkozó  csapat,  a  KÖRTE  már  évek  óta  működik  a  faluban  (bővebben
http://www.elofaluhalozat.hu/nagyszekely.php. Be lehet kapcsolódni az ottani tevékenységekbe, a ház és a
telek szomszédos a többiekével, 8 éve biogazdálkodást folytatunk rajta. Több öreg és fiatal gyümölcsfa is
van a kb. 6000 nm területen.
A ház egy 80 nm tornácos parasztház, istállóval. Sok mindent sikerült felújítanunk (utólagos alapozás, falak
erősítése,  víz- és áramvezetékek, nyílászárók, padló,  tömegkályha),  de még nincs kész minden: a külső
tapasztás (vályoggal) és a hátsó szoba munkái az új tulajra várnak. Egy szoba, a konyha és a fürdőszoba
kész, lakható.
Több generációs családnak vagy összeköltözőknek is jó lehetőség: a szomszédos kisebb ház is eladó, 2000
nm területtel. Ez az épület is lakható, de modernizálásra szorul. A házak mögötti 1,2 hektáros érett erdő is a
birtokhoz tartozik, ebből akár 2 család téli tüzelője is megoldható hosszú távon fenntartható módon. Az
egész egy védett helyen, erdőben végződő zsákutcában van, ahol csak öko szemléletű emberek laknak.
A két ház, az összesen 8000 nm belterületi telkek és az 1,2 hektár erdő együtt 9 millió Ft.
További részletek Böhm Gézától a (30) 4076493 telefonon, kérésre fényképeket küldök.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő
és Közművelődési Egyesület

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  

http://www.elofaluhalozat.hu/nagyszekely.php

