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Emlékeztető 
 
 

Tárgy: Projektlátogatások – ECOSYAL program 2. 

Időpont: 2014. augusztus 28. 

Helyszín: Szokolya, IKSZT 

 

2014.  áprilisától  a  Börzsöny‐

Duna‐Ipoly  Vidékfejlesztési 

Egyesület  bekapcsolódott  egy 

már futó, rövid élelmiszerlánccal 

foglalkozó  nemzetközi 

projektbe.  Az  alapokat  a 

Vidékfejlesztési  Minisztériumból 

dr.  Kujáni  Katalin,  a  NÉBIH 

részéről  pedig  Juhász  Anikó 

fektette  le  a  Gödöllői  Szent 

István  Egyetem  és  Dr.  Fehér 

István  professzor  irányításával.  A  nemzetközi  partnerek  kérésére  kapcsolódhatott  be  a 

munkába  az  országból  a  kiválasztott  két  akciócsoport.  A  Börzsöny‐Duna‐  Ipoly 

Vidékfejlesztési  Egyesület mellett  a  Zala  Termálvölgye  Egyesület  is  képviseltette magát  a 

kutatási projektben.  

 

Francia részről a munkát a Toulouse‐i CFPPA Felnőttképző Intézet vezette, valamint 5 HACS 

kapcsolódott be a munkába a Toulouse‐ régióból. 

A  kutatás  kiindulási  pontja  egy  kompetencia  transzfer  a  francia Midi‐Pyrénées  régió  és  a 

külföldi kistérségek között a rövid élelmiszerlánccal kapcsolatban.  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 
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A cél az, hogy a  létező  igény kielégítésére, egy már  létező módszer alkalmazásával olyan 

rendszert  hozzunk  létre,  mely  támogatja  a  területi  döntéshozók  és  területfejlesztők 

munkáját.  

A megalkotott  strukturált hálózat,  a  lokalizált élelmiszerrendszereken  alapszik. A  lokalizált 

élelmiszerrendszereket  az  alábbi 

faktorok alkotják: terület, termék és 

ember.  
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Az  első  szakmai  találkozó  2014 

májusában  zajlott 

Franciaországban,  ahol  az  elméleti 

alapok  efektet e,  és  a  közös 

indikátorrendszer kialakí ása utá az 

ottani  jó  gyakorlatok

l és

t n 

 

megtekintésével telt el.  

  kérdőív 

egszületése óta a gazdák felmérése folyamatosan

t

  i

szerveztünk a résztvevőknek. Az egymásnál eltöltött néhány nap alatt mindkét fél,  

 

Majd a hazaérkezés után folytatódott a munka, egy kérdőív kidolgozásával, mely alkalmas a 

gazdálkodók  és  a  rövid  élelmiszerláncban  betöltött  szerepük  felmérésére.  A

m  zajlik mindkét HACS területén. 

 

A  program  folytatásaként  2014.  augusztus  26‐

28‐a között a  francia partnerek Magyarországra 

érkeztek, a hazai viszonyok,  tapasztalatok és  jó 

gyakorlatok  megtekintésére.  Az  első  napot  a 

Zalai  Hacs  területén  öltötték, majd  27‐28‐án  a 

Börzsöny‐Duna‐Ipoly  Vidékfejlesztési  Egyesület 

területén tekintették meg a helyi  v szonyokat. A 

szakmai  látogatások  zárásaként  konferenciát 
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a  magyar  és  a  francia  delegáció  is  képet  kapott  a  helyi  lehetőségekről,  viszonyokról, 

tapasztalatokról.  Ennek  köszönhetően  megkezdődhetett  a  munka  a  közös 

együttműködések kidolgozásáról.  

A konferencia résztvevői 

 Franciaországi 5 HACS képviselője 

 A Francia Felnőtt képző Intézet 2 kutatója 

 Börzsöny‐Duna‐Ipoly  Vidékfejlesztési  Egyesület  munkaszervezete,  elnöke  és  3 

elnökségi tagja 

 Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezet és elnökség 3 tagja 

 Kujáni Katalin /Földművelésügyi Minisztérium/ 

 Prof. Fehér István /Gödöllői Egyetem/ 

 Juhász Anikó /Nébih/ 

 Duna‐Ipoly Nemzeti Park 2 képviselője 

 Francia Intézet 2 képviselője 

 A NAK és a Kisléptékű Termelők Szövetségének képviselői 

 

A  konferencia  nyitásaként  Gyurcsik 

Mihály,  Szokolya  község 

polgármestere  köszöntötte  a 

vendégeket  és  sikeres  tanácskozást 

kívánt.  A moderátor  szerepet  betöltő 

Prof. Fehér  István  is üdvözölte a  jelen 

lévőket,  majd  bemutatta  a 

résztvevőket.  

 

 

A  konferencia  első  felében  3  csoportban  zajlott  a munka.  Egyrészt  a  kutatók  ültek  össze, 

hogy az ECOSyal programban felmerülő elméleti kérdéseket megvitassák. Másrészt a HACS‐

ok tárgyaltak egymással az együttműködési lehetőségekről francia, magyar és angol nyelven. 

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 



 
 
 
 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.hu 

                                                   
 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

 

 

A megbeszélés következtében a következő együttműködési pontos alakultak ki: 

 Szélesebb tapasztalatcsere, tudásátadás a HACS‐ok közöttű 

o Magyarországon  2014  végén,  hasonló  szabályok  lesznek  érvényben  a  közös 

értékesítésre, ezért a magyaroknak szükségük lesz a tudásra 

 Francia‐Magyar kereskedőhálózat kialakítása 

o a  LEADER  csoportok  és  helyi  termelői  megjelenhessenek  egymás 

rendezvényein 

 Fenntartható ökoturizmus 

o Turizmus és környezetvédelem szinergiája 

 A Rövid Ellátási Lánc és a fogyasztók kapcsolata 

 Idősek gondozása, szolgáltatásfejlesztés a részükre vidéki területeken 

 Önkormányzatok földhöz jutásának elősegítése 

o Hogyan lehet földhöz jutással elősegíteni a helyi termelőket? 

 Termelői csoportok, közös kereskedés innovatív módszerei, fejlesztése 

 A francia és magyar hatóságok viselkedése, ellenőrzése 

o képzés a REL‐t ellenőrző személyeknek 

 Internetes kommunikáció az eladók és a vásárlók között 

 Termelők együttműködését fejleszteni, termelői szövetkezetek kialakítása 

o közös eladás, közös marketing 

 Fiatalok helyben tartása, térségi aktivitás növelése 

 családi tudásátadás a fiatalabb generációnak 

 turisztikai  fejlesztések  a  meghosszabbodó  vendégéjszakákért  és  a  komplex 

élményekért 

 ismeretterjesztés az iskolákban (pl. pedagógiai kertek, közösségi kertek) 

 slow turizmus, slow food 
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A  közös  pontok  meghatározása  után  a  következő  lépés  a  tényleges  együttműködések 

kialakítása. Erre 2014 novemberében  kerül  sor,  amikor  ismét  a magyar HACS‐ok utaznak 

Franciaországba.  


