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A TÖRTÉNETI ÖKOLÓGIAI TURISZTIKAI PROGRAM A GERECSE NATÚRPARK 
ÖLELÉSÉBEN
A Természetes Életmód Alapítvány nevében meghívom Önt a fenti rendezvényre.
A rendezvény időpontja: 2014. december 12. (péntek)
A rendezvény helyszíne: 2835 Tata-Agostyán, Ágoston-liget, Ökofalu
A rendezvény célja: a Gerecse Natúrpark értékeire alapozva a helyi turisztikai attrakciók népszerűsítése,
a projekt keretében megvalósult fejlesztés bemutatása.
Program:
10:00- 10:30 Köszöntő (Michl József – Tata város polgármestere)
10:30-11:00 Természetes Életmód Alapítvány bemutatása, 20 év története

(Labanc Györgyi elnök, Czumpf Attila titkár)
11:00-11:30 Tata és Környéke Turisztikai Egyesület bemutatása  (Magyarics Gábor ‒ TDM elnök)
11:30-12:00 Gerecse Natúrpark megalakulása, tervei  (Musicz László ‒ MME elnök) 
12:00-12:30 A Baj Öreg-kovácshegyi ásatás története, különlegessége

(Schmidtmayer Richárd – Kuny Domokos Múzeum igazgatóhelyettese)
12:30-13:00 A XIII-XVI. századi leletanyag növényi érdekességei

(Dr. Gyulai Ferenc archeobotanikus)
13:00-14:00 Középkori étkek kóstolása a középkori fogadóban (ebéd)
14:00-14:30 „Múltunk nélkül nincs jelenünk” séta utcai ruhában a középkorban – turisztikai attrakció –

bemutatása   (Labanc Györgyi – TEA elnöke, Czumpf Attila ‒ TEA titkára)
14:30- Kötetlen beszélgetés
A rendezvény ideje alatt a leendő natúrparki termékek kóstoltatása, bemutatása.
Labanc Györgyi, kuratóriumi elnök
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RENDHAGYÓ EMLÉKEZTETŐ A DRÁVAFOKI GYÜMÖLCSÉSZ TALÁLKOZÓRÓL
Számomra évek  óta  az  év  egyik  legjobban várt  eseménye  az  év  végi  gyümölcsész  találkozó.  Tökéletes
helyszín, finom ételek, kiváló emberek, azaz minden adott, ahhoz, hogy így év vége felé egy kicsit lazább,
mégis eredményes és felettébb hasznos programon vegyünk részt. Most sem volt ez másképp, az idei év is
méltó volt az előzőkhöz. Most is érezhető volt az előrelépés a „Gyümölcsészet” sokszínű terepén. Jónéhány
új illetve régebbi, ám egyre jobban terebélyesedő kezdeményezés terveit ismerhettük meg. Így hallhattunk
Kovács  Gyulától  a  Tündérkert  mozgalom indulásáról,  a  jelenlegi  helyzetről,  jövőben  terveikről;  Lantos
Tamástól  a  gyümölcsészet  szerepéről  a  vidék  magára  találásában,  a  markóci  gyümölcsészeti  programról
(kisléptékű  helyi  feldolgozási  technológiák  alkalmazása);  Pakot  Mónikától  a  Civitas  gyümölcsészeti
tevékenységéről.  Lázár  Péter  a  Dél-Dunántúli  Gyümölcsészeti  Hálózat  tervéről  beszélt,  ami  a  jövőbeni
szorosabb  regionális  együttműködés  lehetősége  a  KmGyH-n  belül.  Felelevenítettük  a  Hálózat  idei
programjait,  eredményeit  s  a jövő évi  elképzeléseket:  nagyobb súlyt  helyezve a képzésekre s beszéltünk
Danis György barátunk „örökségül” hagyott  fajtagyűjteményének gondozásáról (Fatér  Barna ismertette a
jelenlegi  helyzetet).  Este  pedig  Szabadkai  Andrea  nagyon  fontos  összefoglalóját  hallhattuk  a
gyümölcsfeldolgozás,  értékesítés  jogi  szabályozásáról.  (A  „termékfelesleg”  fogalmáról,  s  mint  fontos
értékesítési lehetőségről a későbbiekben még lesz szó). Nem hiányozhatott a programból a már hagyományos
gyümölcs (és pálinka...) fajtakóstolás sem: az időjárás viszontagságai itt is követhetőek voltak: csupán 20-30
féle almát, körtét, naspolyát kóstolhattunk idén… Vasárnap drávai és markóci kirándulással, majd egy jó kis
ebéddel zárult a hétvége. 
Egy  kis  ejnyebejnyével  zárom a  beszámolót:  a  szervezők  panaszkodtak,  hogy  a  megjelent  résztvevőknél
lényegesen magasabb volt a bejelentkezett érdeklődők száma. Többen nem is jelezték, hogy nem tudnak jönni,
csak  úgy  egyszerűen  nem jöttek… Különösen  bosszantó,  hogy a  férőhelyek  korlátozott  volta  miatt  több
jelentkezőt is vissza kellett utasítani előzetesen!! Jó lenne, ha a jövőben felelősségteljesebben jelentkezne
mindenki egy rendezvényre!
namzi

VISNYESZÉPLAKI KÉPZÉSEK
Egyesületünk életében ritka dolog történt idén: szokásainktól eltérően beadtunk egy pályázatot a Norvég
Civil Alaphoz s a szokásoktól eltérően meg is nyertük….  
Mire is? Az elég hosszú cím beszédes is egyben:
Helyben maradást elősegítő környezetbarát mezőgazdasági módszerek, Hagyományos mesterségek tanítása
aprófalvak lakóinak Somogy megyében
„A projekt célja első lépésben, hogy értelmes távlatot adjon az itt megmaradni szándékozó ifjúságnak és a
kilátástalanságba süllyedt vidékieknek; visszaadja a dolgozó emberek önbecsülését és munkához való hitét; a
fenntartható életmódhoz szükséges  ismereteket  nyújtson.  A projekt  hatására a  résztvevők szakmai tudást
szereznek  (kézműves,  mezőgazdasági,  hagyományos  építészeti  ismereteket),  amelyek  megélhetést
biztosítanak számukra és mindennapi életüket ökologikus módon fenntarthatóvá teszik.
A  szervezett  képzéseken  keresztül  olyan  képességeket  szereznek  a  résztvevők,  amelyekkel  nagyobb
gazdasági  önállóságra  tesznek  szert.  A  megélhetéshez  szükséges  javak,  a  mindennapi  élethez  és  az
életkörülmények  megteremtéséhez  szükséges  erőforrások  beszerzése  a  szociális  támogatások  helyett
fokozatosan az  önálló  gazdasági  tevékenységből  származnak majd.  A helyi  építési  ismeretek  elsajátítása
lehetővé teszi az egyébként lehetetlennek tűnő házépítést.
A gazdálkodási képzések nagy részét helyben élő lakosok tartják. Így az ő felhalmozott tudásuk közkinccsé
válik ebben a környezetben, másrészt kialakul egy olyan közösségi háló, amelyben a tudás megosztása jelenti
az összekötő erőt.  Ez a  továbbiakban lehetőséget  ad tapasztalatok megerősítésére és  folyamatos  tanulási
lehetőséget biztosít a résztevőknek a projekt lezárása után is.”
Többek  között  bőrözést,  fafaragást,  gyümölcsészetet,  gombaismeretet,  sajtkészítést,  nádtetőépítést,
fazekasságot tanítunk, s eddig a program nagyon sikeres! Másfél évig tart, a képzések második üteme majd
tavasszal indul.
A pályázat keretén belül megújult a visnyeszéplaki honlap is:
http://visnyeszeplak.hu/
Szeptember óta „kulturális közmunkások” segítik-pezsdítik a helyi kulturális életet Visnyeszéplakon.
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RENDHAGYÓ, KISLÁBNYOMOS ÜNNEPI NAPTÁR
Idén,  az  Új Amerikai  Álom Központ  naptárját  látva,  amelynek mottója:  „Egyszerűsítsük az ünnepeket”,
elkészítettük  kislábnyomos  ünnepi  naptárunkat  december  hónapra  abban  a  reményben,  hogy  sikerül
Olvasóinkat,  és  Olvasóinkon  keresztül  talán  másokat  is  inspirálnunk,  hogy  idén  (is)  együtt,  máshogy
ünnepeljünk! Minden hétnek választottunk egy kislábnyomos ünnepléshez illő tematikát, és minden napra
találhatunk valami érdekes kislábnyomos tippet, olvasnivalót, tennivalót.
Bővebben itt: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/67.kislabnyom_hirlevel_2014nov30.pdf
/A Kislábnyom szerkesztősége/

A MAGYAR TERMÉSZET NAPJA
Magyarország  három  legnagyobb  természetvédelmi  civil  szervezete  –  Magyar  Madártani  és
természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, WWF Magyarország ‒ aláírásgyűjtésbe
kezdett, hogy megerősítse a hazai természetvédelem helyzetét. Célunk, egy új társadalmi mozgalmat indítani
és  ennek  szimbólumaként  kezdeményezni,  hogy  létrejöjjön  a  Magyar  Természet  Napja.  A természeti
értékeink iránti tiszteletet szimbolizálja majd ez a kitüntetett nap, amelyen mindannyiunk közös kincsét, és
jólétünk zálogát ünnepeljük: a természetet.
A hamisítatlan  „Pannon”  tájak,  a  mezők,  széles  rónaságok,  legelők,  szántóföldek,  a  gazdag  élővilággal
büszkélkedő  erdeink  és  vizeink,  nem csupán  a  rendszeres  természetjárók  számára  jelentenek  értékeket.
Hazánk  védett  területei,  nemzeti  parkjai  nemzetközi  viszonylatban  is  kiemelkedő  természeti  értékeket:
állatokat, növényeket, életközösségeket őriznek. A Kárpát-medence egyedi viszonyai miatt sok faj európai
állományának is meghatározó részét őrizhetjük meg mi az utókornak.
Sok jeles nap van már világszerte, amely a Föld értékeire hívja fel a figyelmet. Számos ország tett lépéseket
az elmúlt években azért, hogy a fenntarthatóság és természeti értékeik védelme meghatározza a jövőjüket.
Jelezzük mi is, hogy szükség van a természeti kincseinkre, nemzeti örökségünkre! Alapítsuk meg a Magyar
Természet Napját, álljunk ki együtt a hazai természetvédelemért!
Csatlakozásával jelezze, hogy fontos Önnek a magyar természeti értékek védelme, mert:

• Szeretném, hogy a jövő generációi is sétálhassanak a hazai erdők faóriásai között! 
• Szeretném, hogy őshonos állatainkat unokáink is ismerhessék! 
• Szeretném, hogy gyermekeink tiszta természetes vizeinkben tanulhassanak úszni! 
• Szeretném, hogy a magyar földön egészséges, tápanyagban gazdag és ízletes élelmiszerek 
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termelhessünk! 
• Szeretném, hogy természeti tájaink bölcs hasznosítása révén az életünkhöz szükséges természeti 

erőforrások még sok generáció megélhetését biztosítsák! 
• Szeretném, hogy erdőink, és mezőink tiszta levegővel és egyéb adományaikkal továbbra is biztosítsák

jólétünket! 
• Szeretném, hogy a hazai ivóvízkészletek jó minősége és mennyisége mindenkor biztosítsa 

szükségleteinket! 
• Szeretném, hogy a nemzeti parkjaink a következő évtizedekben is megőrizzék természeti értékeinket 

és erőforrásainkat! 
• Szeretném, hogy a negyven éve működő természetvédelmi intézményrendszer önálló és erős legyen, 

biztosítsa természeti kincseink, és ezzel a magyar nemzet jövőjét! 
Aláírásával álljon ki Ön is amellett, ami fontos Önnek: www.magyartermeszet.hu
További információk: http://www.mme.hu/alljunk-ki-egyutt-magyar-termeszetert

STOP TTIP!
Kevesebb, mint két hónap alatt Európa-szerte több mint egymillióan írták alá a Stop TTIP önszerveződő
európai polgári  kezdeményezés  petícióját,  tiltakozásul az Európa és az Egyesült  Államok illetve Kanada
közötti szabad kereskedelmi egyezmények ellen. A Stop TTIP koalícióval így egy különleges születésnapi
ajándékot nyújtunk át Junckernek, az Európai Bizottság elnökének: egy óriás képeslapot, amelyet egymillió
európai polgár írt alá! Köszönjük, hogy aláírásoddal támogattad az akciót!
Ma kiadott közös sajtóközleményünk: 
http://www.mtvsz.hu/egymillio_alairas_az_usa_val_es_kanadaval_kotendo_kereskedelmi_egyezmenyek_ellen

Aki még nem írta alá a Stop TTIP petíciót, megteheti itt:
http://www.stop-ttip.org/alairas

Továbbra is  várjuk civil  szervezetek csatlakozását a Stop TTIP kampányhoz! Ez ügyben keressetek meg
engem! 
Fidrich Róbert: fidusz@zpok.hu

A  HÁZTÁJI  ÉLELMISZER  FELESLEG  ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

A Drávafoki Gyümölcsész találkozó beszámolójánál hivatkoztam Szabadkai Andi kitűnő előadására, ennek 
fontos részét képezte a „Háztáji termékfelesleg” témája. A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók 
Országos Egyesületének állásfoglalást kérő levelét valamint az erre kapott választ közöljük (a fontos 
részeket).

Hatósági Állásfoglalás kérés a háztáji élelmiszer felesleg értékesítéséről

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium! 

Helyi Termék Fórumon vettünk részt határon túli magyarság és hazai hálózati szervezésben, Minisztériumi 
előadókkal. 

Előadások között a Horvát és a Szerb jogi lehetőség is említette az ottani KÜSZÖBRŐL való értékesítés 
lehetőségét ami pl. Horvátországban külön jogszabály is megfogalmaz, és ott pl. 270 000 Kuna (1 Kuna kb. 
70 Ft; tehát 18 Millió Ft alatt!!) alatt így értékesíteni háztól és (helyi) rendezvényeken legális úgy hogy nem 
nyugtaadás kötelem, nincs regisztráció kötelem. 

A hazai jogban mi is kértünk már hatósági állásfoglalást: 

Zöldség-gyümölcs esetében a HÁZTÁJI nénike (aki nem őstermelő (nincs őstermelői igazolványa), és nem 
4

mailto:fidusz@zpok.hu
http://www.stop-ttip.org/alairas
http://www.mtvsz.hu/egymillio_alairas_az_usa_val_es_kanadaval_kotendo_kereskedelmi_egyezmenyek_ellen
http://ccrm.mme.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=84&qid=32843
http://ccrm.mme.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=83&qid=32843


regisztrált kistermelő: http://www.elotisza.hu/jogsegely/2011/05/20/adougy-es-bizonylatolas-piacon-
20110518 

Az akkori válaszból nekem az derül ki, hogy nem lehetséges nyugta nélkül értékesíteni a felesleget. 

A hazai jogban létezik egy olyan fogalom, hogy nem üzletszerű tevékenység (Pl. ingóság eladás (ez nem 
lehet élelmiszer)) esetén nem kell bizonylatolás, ha jól emlékszünk 600000 vagy 800000 Ft-ig. 

Erről hallottunk Önök Minisztériumának delegáltjától előadást a helyi termelői piaci értékesítés egy 
lehetséges formájaként ha a tevékenység nem üzletszerű. 

A probléma az hogy a háztáji esetén diverz és nem monokultúra van, tehát van 10- féle gyümölcsfa, abból 
fajtánként is van korai, késői. Van egy kis tyúkállomány (tojások), zöldségek sokféle. 

Tehát folyamatában éves szinten előfordul olyan termésátlag ami (nem értékesítési célra szánt, de jó 
termékfelesleget jelent akár heti/kétheti megjelenéssel a piacon. Összeghatárban nem fogja átlépni a 600 000 
Ft.-t. 

A feldolgozott termékek esetén (Horvátországban ez is beletartozik de sütemények is) a küszöbről 
értékesítésnek nincs típus korlátja pl. a túl sok barack, sok lekvárja közül is kerülhet ki termékfelesleg. 

Nemzetközi partnerünk az Ausztriai Arche Noah szervezet is említette, hogy náluk sem kell nyugtát adni, 
regisztrálni, nyilvántartásokat vezetni a házi, kistérségi piacon 100000 Euro alatt (tehát 30 Millió alatt). 

Indok az, hogy ők nem keresnek annyit, hogy abból húúú de meggazdagodjanak, mellette így csökken az 
állami adminisztráció, ez költséghatékony, és nem kell adóvisszatérítést fizetni az államnak, valamint, a 
fejlesztésre marad tőke amikor is a fejlesztés során a vásárlásokkor a lakossági fogyasztásnál az ÁFÁ-t 
megfizetik ők is ami bevétel az államnak. 

Még így is elvándorlás, elöregedés jellemzi ott is az agráriumot. 

Várjuk megtisztelő válaszukat arra, hogy: 

1.) A háztáji esetén  hogy értelmezhető az üzletszerűség, és meddig milyen termék esetén nincs őstermelői, 
kistermelői regiszráció kötelem (NÉBIH) és nincs nyugtaadási kötelem. 

2.) Érvényben van-e önállóan ez a Kúria döntés? 

A Kúria Kfv.I.35.721/2011/6. számú ítéletében egyértelműen leszögezte, hogy az alanyi (SZJA) adómentes 
határig nem üzletszerű az ingóértékesítés (nem lehet élelmiszer); 

3.) Érvényben van-e ez az állítás háztáji esetén? (Önadózó (Használt cikk): "Törvényi meghatározás szerint a 
gazdasági tevékenység tágabb fogalom mint az üzletszerűség. Üzletszerűnek tekinthető a tevékenység, ha a 
személy megélhetésében nem elhanyagolható mértéket képvisel.) És mi van ha minimálbér vagy 
átlagjövedelem alatt élő értékesít, esetleg munkanélküli vagy kisnyugdíjas, akkor a 1000 Ft is nem 
elhanyagolható? Hogy kell értelmezni a nem elhanyagolható kitételt? Üzletszerűnek tekinthető a 
tevékenység, ha a személy megélhetésében nem elhanyagolható mértéket képvisel. 

4.) A Hitelintézeti törvény fogalmai szabályai vonatkoznak-e nem hitelintézetekre pl. letéti szerződés esetén? 

5.) Helytálló-e ha a letéti szerződés esetén a fogyasztói közösségek először helyezik letétbe e pénzt, amit a 
beszállító termelő így rögtön meg tud kapni a számla kiállításánál?

A  Nemzetgazdasági Minisztérium válaszából (amelyet Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár írt 
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alá) a lényeges részt idézem: 

„… A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően tehát a levelében háztáji értékesítésként megjelölt, a termelő 
terményfeleslegét képező áruk értékesítése abban az esetben nem minősül üzletszerű gazdasági 
tevékenységnek, ha a háztáji felesleg értékesítésére nem rendszeresen vagy tartósan, hanem csak 
alkalomszerűen kerül sor, továbbá ha az nem nyereség- vagy haszonszerzés céljából, hanem csupán a 
megtermelt árukból a termelő által felhasználni nem tudott többlet értékesítésének céljából történik. Ebben az
esetben a felesleg értékesítése tehát nem minősül kereskedelmi tevékenységnek, és e tevékenységre a 
kereskedelmi szabályozás hatálya nem terjed ki.

A nem üzletszerű gazdasági tevékenységként végzett értékesítés esetén a termelő nem köteles tevékenységét  
meghatározott gazdasági formában végezni, sem kistermelőként vagy őstermelőként működni, továbbá 
nyugtát adni, ugyanakkor az értékesítésből megszerzett jövedelem esetén személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettsége merülhet fel.

A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletes szabályait a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. örvény határozza meg, amelynek 58. § (9) bekezdése értelmében nem kell jövedelmet 
megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből – ide nem értve, ha a 
bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg - , ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem 
haladja meg a 600 ezer forintot….”

No de a vége: 

„Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogszabályok értelmezésére a Nemzetgazdasági Minisztérium nem 
rendelkezik hatáskörrel, erre tekintettel jelen válaszom tájékoztató jellegű.”

(A Kislépték további állásfoglalásra vár a NAV-tól és a NÉBIH-től. További információk: 
http://www.kisleptek.hu/haztaji/)

ENERGIADAL / rezsiszelídítés /

amikor égve hagytad mindenütt a villanyt
amikor a router pislog értelmetlenül
amikor szivatóval indul minden napod
amikor nyomod a gázt és szívod is cefetül
amikor forr a víz és meleg van már túl a sarkon
amikor két család helyett élsz szobádban egyedül

az energia fogy és elszáll
még mindig energia folyik el a térbe
energia ‒ magas a számla
itt az energia vége

de most már lekapcsoltad mindenütt a villanyt
s akkor indítod a gépet ha erre sor kerül
amikor biciklire pattansz minden reggel
barátok várnak nem vagy már egyedül
amikor a sarkvidéken élhetnek a fókák
és virul a táj nekünk is remekül

az energia megmarad ma itt
minden energia takarékos kézbe
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energia segít a Nap, a szél
itt az energia-béke

amikor lekapcsoltad éjszakára a hűtőt
hiszen befőztél ősszel rendületlenül
olvastok minden tévémentes napon
amikor behoztad a fát erőlködés nélkül
megpendül a kasza szombat délutánon
nem bevásárlás az ünnep nekünk

az energia megmarad ma itt
szelíd energia takarékos kézbe
energia segít a Nap, a szél
itt az energia béke

amikor szárad a fa odakinn a színben
mosogatás után is marad víz a hódnak

a porszívó hirtelen abbahagyja a zúgást
és nem vijjog a mobil kellemetlenül

amikor rájössz nem vagy kacsa
a kacsa sem szeretne úszni habzó vízben

amikor szigetelted a házat, jól betakaróztál
hiszen a jeges medve is fázik bunda nélkül

amikor hálát adtál mindenféle jóért
amit élvezhettél érdemtelenül

az energia megmarad ma itt
zöld energia takarékos kézbe
energia segít a Nap, a szél
itt az energia béke
még sincs energia vége
nincs vége

Dőry István

(A kotta itt megtalálható: http://fefe.inf.nyme.hu/rezsiszeli )

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit

Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

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