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EkoConnect Hírlevél: Ökológiai gazdálkodás Közép- és Kelet-Európában
Kedves Olvasóink,
Egy eseményekkel teli évre tekintünk vissza: az ökológiai gazdálkodás területén nem valósághű és
egészségtelenűl magas árakkal nézhettünk szembe a 2008-as év elején. Ezen kívűl szó esett egy
hosszutávú nyersanyaghiányról is. Az év közepén változott a piac minek következtében az árak csökkentek
és a kilátások megnyugodtak Sokan kérdezik most, vajon milyen befolyással lesz a gazdasági válság a
biotermékek fogyasztására. Tény az, hogy az ökológiai termékek forgalmazása 2008-ban láthatóan
lassabban növekedett. Várható azonban, hogy a biorészleg a közeljövőben megtartja növekedési arányát és
az ökogazdálkodás továbbra is folytatja térhódítását világszerte. Hiszen az ökorészleg egy stabil divattá vált,
a növekvő egészsegi és környezeti tudatosság részeként, és egyre több gazda, szakértő és politikus ismeri
fel az ökológiai gazdálkodás értékét az erőforrások hosszutávú használatában és az élelmiszerfogyasztás
egy felelősségteljes és jövőben megvalósítható formájának kialakulásában.
A 2009-es év változásokat hoz majd az öko-gazdálkodás terén, mivel az új EG öko Rendelet ((EG) Nr.
889/2008) január elsejétől lép érvénybe. További információt az alábbiakban találnak. Szintén ebben a
kiadásban felhívjuk figyelmüket a következő és egyben negyedik varsói Organic Marketing Fórumra. A
május 25 és 26.-án tartandó fórumon találkoznak Európa legjelentősebb bio-feldolgozói és természetes
élelmiszer kereskedői. Ha január végéig jelentkeznek, kedvezményes áron fizethetnek elő.
Mivel az év végéhez közeledünk, az EkoConnect nevében szeretnénk használni az alkalmat és köszönetet
mondani partnereinknek, akik ebben az évben is támogattak és segítettek az öko-foldművelés
terjesztésében és fejlesztésében. Szintúgy köszönetet mondunk maguknak, az információs levél olvasóinak,
hogy ebben az évben is hűek voltak hozzánk, vagy új olvasóként köszönthettük. Végül de nem utolsósorban
a fordítóinknak is köszönetet mondunk, hogy munkájukkal lehetővé teszik, hogy a levél tíz különbözű
nyelven olvasható!
Végűl mindnyájuknak Boldog és Békés Karácsonyi Ünnepeket és egy Boldog Új Évet kívánunk!
Irena Fašalek & Anja Nowack & Bernhard Jansen
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1. +++ Lengyelország jó úton halad a 2013-ra kitűzött ökogazdasági célok elérése felé +++
Lengyelországban nagy politikai jelentősége van az ökológiai gazdálkodásnak. A lengyel vidékfejlesztési
program tervei szerint az ökológiai üzletág alternatív jövedelmi forrást jelenthet a gazdálkodóknak,
munkahelyeket teremthet és ezáltal hozzájárulhat a vidéki régiók fejlődéséhez és a környezetvédelemhez.
Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés esetén igényelhető attraktív pénzügyi támogatással Lengyelország
jó úton halad afelé, hogy elérje a 2013-ra kitűzött céljait. Ezek között 25.000 működő bioüzem és 500.000 ha
biotermőfelület szerepel.
2007-ben 11.887 bioüzem gazdálkodott 285.878 ha termőfelületen, amely az összes mezőgazdaságilag
hasznos felület 1,8 %-ának felel meg. Az idei év értékelése azt mutatja, hogy 2008-ban már 310.000 ha-on
folyt ökológiai termelés. Az így működő üzemek több, mint fele (7385 üzem) azonban még az átállás
szakaszában van. Ebből kifolyólag a biotermékek említésre érdemes növekedését csak a következő évre
várják.
A biofelület 51 %-a zöldterület, 44%-a szántóterület. Itt elsősorban búzát, rozst, árpát, valamint zabot és
burgonyát termesztenek. A gyümölcstermelés (mindenekelőtt bogyós gyümölcsök és alma) is jelentős, 2006ban 20.000 ha-t tett ki ennek aránya. Mivel a biogyümölcs-terület több, mint háromnegyede csak 2006-ban
vagy később állt át a konvencionállis termesztésről, a biotermékek csak később jelennek meg a piacon. Az
állati biotermékek a tej és tojás kivételével nem találhatóak meg számottevő arányban. A biomarha – és
sertéshús csak 0,5 %-át teszi ki a teljes bioélelmiszer-termelésnek.
Az utóbbi évek piaci elemzései kimutatják, hogy a fogyasztók körében egyre keresettebbek a biotermékek.
Kevés azonban az információ a bioélelmiszerekkel kapcsolatban és a megfelelő, mindenhol elérhető kínálat
is hiányzik. A feldolgozók és a kereskedők is egyre érdeklődőbbek: az IJHARS lengyel ellenőrző szerv
szerint 2007-ben 207 bioélelmiszer-ipari feldolgozó és kereskedő tevékenykedett az országban, míg az azt
megelőző évben csak 163-an voltak. A feldolgozók és kereskedők többnyire Varsó, Krakkó, Posen és
Białystok környékén koncentrálódnak. A kisebb natúrtermékeket forgalmazó üzletek, mint a Skarby smaku
és a Bliżej Natury összesen mintegy 250 üzletet tartanak fent. A biotermékek mellett 20-40 %-os arányban
konvencionális árut is kínálnak. A kisebb bioboltok mellett a nagy szupermarketek, mint a WSS Społem és a
Piotr i Paweł időközben külön polcokon árusítanak biotermékeket.
A lengyel mezőgazdaságban tapasztalható biotermelésre való átállás robbanásszerű növekedése nagyrészt
az EU-csatlakozással elérhetővé vált támogatásoknak köszönhető. A jelenlegi támogatási periódusban
(2007-2012) igényelhető pénzügyi segítség összege az átállt termőfelületekre 76 EUR /ha-tól (zöldterületre)
395 EUR /ha-ig (évelő kultúrák és bogyós gyümölcsök) terjed. Szántóföldi kultúráknál 202 EUR/ha,
zöldségekre 333 EUR/ha, egyéb kertészeti kultúrákra 167 EUR/ha és fűszernövényekre 269 EUR/ha
támogatás igényelhető. Az átállás időszakában mintegy 27 %-kal (zöldterület) magasabb a támogatás
összege, mint a már átállt földek esetén. Az alábbi táblázat bemutatja a lengyel ökomezőgazdaság 2004 és
2007 közötti fejlődését a bioüzemek, a biofeldolgozók és a biotermőföld alapján.
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A lengyel ökológiai mezőgazdaság kulcsszámai
2004
2005
2006
2007
Mezőgazdasági
3.760
7.182 (+91%)
9.194 (+21%)
11.887 (+29%)
bioüzemek
Biofeldolgozók
55
90 (+64%)
163 (+81%)
207 (+23%)
Biotermőfelület (ha)
82.730 167.740 (+101%)
228.009 (+37%)
285.878 (+25%)
A zárójelbe tett százalékszámok az előző évhez képest elért növekedést
mutatják.
Forrás: GIJHARS
Szerzők: Anja Nowack és Bernhard Jansen
Fordította: Fogarasi Ilona
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2. +++Románia: Az ország bioterülete 2007-ben 33%-al nőtt +++
Romániában a biologiai gazdálkodásra használt terület 2007-ben látványosan növekedett. A román
közgazdasági minisztérium (MAPAM) szerint 2007-ben
190.129 hektár ilyen rendeltetésű földet
regisztráltak, ami a tavalyi évhez képest egy 33%-os növekedést jelent (143.194 ha). Ennek a területnek
31%-a viszont a vadon termő növények területének kategóriájába esik, ami 2007-ben 44%-al nőtt. A
bioföldművelés területe 27%-al nőtt és jelenleg 117.273 hektárt foglal magába, ami a Románia teljes
gazdálkodásra használt területének 2,2 százaléka. A biologiai gazdaságok száma 2007-ben 4.000 volt.
A bionövény termelés főleg az állatok táplálkozására termesztett növények es a gabona termelésből áll.
2007-ben a biogabona területe
32.222 hektárral majdnem kétszeresére növekedett. A termés
65.127 tonnával viszont csak 34%-al nőtt az előző évhez képest. A terméskiesés okai főleg a 2006-os évi
áradások és szárazságok. Csak kisebb méretekben termesztettek gyümölcsöt és zöldséget. Miutám a
zöldségtermelő terület előbb megnövekedett 2006-ban, 2007-ben ismét a 2005-ös szintre csökkent. 2007ben 3.410 tonna biozöldséget termeltek 310 hektáron.
A bioprodukció különös hangsúlyt fektet a csonthéjas gyümöcsökre, melyeket főleg nyers fogyasztásra vagy
szárazgyümölcsként forgalmaznak, és az erdeigyümölcsökre, melyek legtöbbszőr mélyhűtött állapotban
kaphatók. A biogyümölcs produkció területe 2006 óta megduplázódott és 2007-ben 650 hektár volt. A
termesztett mennyiség az előző évhez képest háromszorosára nőtt és 2007-ben 1.255 tonnát tett ki.
További fontos biotermékek a méz, napraforgóolaj és a tej. A biohús produkciójában a szigorú EUs
szabályzat és a hiányzó hazai kereslet miatt még nem észlelhető növekedés. A biotejet termelő tehenek
száma 37%-al, 9.900-ról 6.256-ra csökkent, emiatt a biotejtermékek produkciója is visszaesett 31%-al. Míg a
biotej mennyisége 2006-ban még 12,2 millió kg volt, ugyanez 2007-ben már 8,5 millió kg-ra csökkent. A
juhok és kecskék száma is 86.180-ról 78.076-ra csökkent. Ugyanakkor a biotyúkok száma 10%-al 4.720-ra
csökkent, ami összesen 1,3 millió tojást eredményezett.
Románia elsősorban a vadon termő növények változatosságáról híres. Ezeknek területe 58.728 hektár, ami
Finnország után a második legnagyobb Európában. Málnát, vörös áfonyát, fekete áfonyát és köként
gyüjtenek itt első sorban, de ezen kívűl csipkebogyót és ehető gombákat is. A hivatalos terméshozam 2007ben 35.236 tonnát tett ki.
A GAIN tudósítás szerint a biotermékek 90%-át exportálják, főleg Németországba, Görögországba,
Olaszországba, Nagybrittanniába vagy az Egyesült Államokba. A termékek csaknem 70%-át kötegben vagy
nyerstermékként exportálják, ezek között főleg a vadgyümölcsöket, a nyers növényi olajat, az olajmagvakat
és az élelmiszeripar számára szükséges növényi alapanyagokat. A mezőgazdasági minisztérium szerint az
exportált biotermékek mennyisége 100.000 tonna. Ennek értékét 70 millió euróra teszik, ami 2006-hoz
képest egy 40%-os növekedést jelent.
Fordította: Erszo Lajos
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3. +++ Az új ökológiai gazdálkodásra vonatkozó EU rendelet 2009 Január 1.-én lép érvénybe +++
Az (EG) Nr. 889/2008-as komissziórendelet mely a tanács (EG) Nr. 834/2007-es rendeletének kivitelezésére
tartalmaz szabályzatot az ökológiai/biológiai produkcióról és az ökológiai/biológiai termékek megjelöléséről
és ellenörzéséről, 2009 január 1.-től lép érvénybe. Az új rendelet részletes előírásokat tartalmaz a
biotermékek termelésére, csomagolására, szállítására, tárolására és ellenörzésére vonatkozóan. Ily módon
jobb átláthatóságat szándékoznak biztosítani a termelők és fogyasztók oldalán egyaránt. Többek között a
rendelet szerint kötelező az EU-Bio-Logo használata. Ennek ellenére 2012 január 1.-ig még használhatók a
logo nélküli csomagolások is. A bio-logo akkor kerülhet a csomagolásra, ha a termék és hozzávalóinak 95%a biológiai mezőgazdaságból származnak. Az új törvényrendelet pontosan meghatározza a biológiai
vízhasználatot valamint a biológiailag termelt szőlőből történő bortermelést is. Az (EG) Nr. 889/2008 rendelet
az Európai Únió hivatalos levelében (L 250, 51. Évfolyam, 2008 szeptember 18.) jelent meg és a következő
internetoldalon tekinbthető meg:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A250%3ASOM%3ADE%3AHTML
Fordította: Erszo Lajos
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4. +++ Bio Summit 2009 - Milyen módon álljunk helyet a biopiacon és milyen lehetőségeket kínál a
bioélelmiszereknek a gasztronómia? +++
Az évente megrendezett konferencia Bio Summit 2009 harmadik kiadására jövő év március 25.-én kerűl
sorra Prágában. Az első két évben a konferencia főleg a bioélelmiszerek esélyeiről és a biopiac további
fejlődéséről folyó vitának adott helyet. Az elkövetkező évre vonatkozóan a Bio Summit szervezői, a Blue
Events és a Green Marketing, elhatározták, hogy nemcsak a feldolgozás, az eladás és a kereskedelemre
vonatkozó információk és tapasztalatok kapnak helyet a programban, hanem a gasztronómia által kínált
lehetőségeket is gondosabban vizsgálják majd.
Az utóbbi három évben a bioélelmiszerek kereslete gyorsan növekedet Csehországban. A keseskedők
örömmel fogadják a trendet és többnyire helyi termelőktől származó, jóminőségű biotermékeket kínálnak
fogyasztóiknak. A Bio Summit alkalmával emiatt egy fórumot is szerveznek melyen megszólalnak
Csehország vezető biofeldolgozói és természetesélelmiszer kereskedői is. „Közösen szeretnénk találni egy
megoldást arra, hogyan lehet a biotermékek előnyeit a fogyasztóknak megmutatni, főleg ilyen időkben, mikor
az élelmiszerárak nőnek és a fogyasztók az olcsó termékeket keresik", hangzik a szervezők mottója. Ennek
érdekében a konferencia után rendezendő bioest gálán szivesen látják a résztvevőket, akik
megbizonyosodhatnak a legjobb biotermékek ízbeli előnyeiről.
További információkat a rendezvényről és a jelentkezésről az interneten a www.biosummit.cz cím alatt
találhatnak; a Bio Summit irodáját E-mailen is elérhetik :info@BlueEvents.eu.

Fordította: Erszo Lajos
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5. +++ Segítsen Ön is az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági termelés minőségének javításában!
Az Európai Bizottság október folyamán a mezőgazdasági termelés minőségének javítására irányuló
projektet kezdeményezett. A Zöld könyv megjelentetésével felkérte az EU polgárokat és szervezeteket, hogy
ötleteikkel és javaslataikkal társuljanak ahhoz a nyilvános vitához, mely a következő témakörök jövőbeli
létrehozására irányul: földrajzi eredet, az élelmiszerminőség különféle minősítési modelljei és a
mezőgazdasági termékek értékesítési átlagainak javítása. Az Eu Bizottság szerint az európai termelőknek
két kihívásnak kell megfelelniük: az első a kereslet lefedése, ami a megfelelő mennyiségű és minőségű
termékek jó áron történő előállítását jelenti, a másik pedig a nemzetközi piaci verseny. Ahogy az EU
Bizottság honlapján is olvasható: „A Bizottság véleménye szerint a minőség az EU egyik erőssége, ami a

5

világpiaci versenyben előnyt jelent és a fogyasztók igényeinek megfelel”. A gazdák nagy lehetősége ezért a
minőségre hangsúlyt fektetni.
Ami az öko élelmiszerek fogyasztói keresletét illeti, a Zöld könyv külön fejezetben ismerteti, hogy az elmúlt
években egyre növekvő igény figyelhető meg ezen a téren és hogy ez a kereslet a kínálatot részben túl is
nőtte. Az EU-nak ezért szembesülnie kell a feladattal, hogy egy működő belső piacot hozzon létre az öko
termékek részére anélkül, hogy az öko minősítés hírét és pozitív megítélését eljátszaná, avagy csorbítaná.
Várják gazdák és élelmiszerelőállítók, nem kormányzati szervezetek, feldolgozók, nagy- és kiskereskedők,
elosztók, fogyasztók és közhivatalok állásfoglalását. Ebben segít a nyilvános, a mezőgazdasági termékek
minőségének javítására irányuló, online rendelkezésre álló kérdőív. A Zöld könyv, valamennyi európai
nyelven az alábbi internetes oldalon található meg:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm
2008. december 31.-ig még várják az EU polgárok és szervezetek nyilvános állásfoglalását a teljes Zöld
könyvvel, illetve annak fejezeteivel kapcsolatban. Az öko termesztés témájával az 5 fejezet foglalkozik.
Fordította: Gyöngyösi Zsófi
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6. +++ Új nemzetközi kutatóközpont vizsgálja az ökológiai élelmiszerrendszereket Dániában +++
Dániában ökológiai élelmiszerrendszereket vizsgáló új nemzetközi kutatóközpont (ICROFS) kezdte meg
működését. 2008. júniusában a dán élelmiszerügyi, mezőgazdasági és halászati minisztérium a dán
DARCOF kutatóközpontot afrikai, ázsiai, amerikai és európai tagokból álló nemzetközi csoporttal egészítette
ki. A dán DARCOF így „nyitott központ“ lett és a neve “International Centre for Research in Organic Food
Systems”-re, röviden ICROFS-re változott. Az ICROFS céljait hírlevelében foglalja össze. Eszerint az
ICROFS az ökológiai élelmiszerek és az ökológiai termelési rendszerek vizsgálatát magas nemzetközi
standardoknak megfelelve kívánja folytatni, koordinálni és ellenőrizni. Emellett ösztönözni szeretné a
nemzetközi kutatásokat a témában, valamint résztvenni a kutatási eredmények ismertetésében.
További tájékoztatás az ICROFS-ről az interneten: http://www.icrofs.org.
Fordította: Fogarasi Ilona
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*

*

*

*

7. +++ Organic Marketing Forum 2009 - 4. Nemzetközi Konferencia a bioélelmiszerek és
nyersanyagok feldolgozásáról és értékesítéséről 2009. május 25-26-ig Varsóban – várjuk a
jelentkezéseket +++
„Tanulni egymástól – együtt fejleszteni“ - ez a mottója az Organic Marketing Forum elnevezésű varsói
konferenciának, amelyen európai nyersanyag-gyártók, feldolgozók és kereskedők találkoznak 2009. május
25-én és 26-án. A jövőre negyedik alkalommal megrendezendő ülésre egész Európából érkeznek az iparág
vezető vállalkozói és szakértői, hogy megbeszéljék a biopiac legújabb fejleményeit, kicseréljék
tapasztalataikat és új kereskedelmi kapcsolatokat alakítsanak ki. Harminc ország mintegy 450 elvárt
résztvevője Közép-és Kelet-Európa egyik legfontosabb találkozójává teszik a fórumot.
„A kelet- és közép-európai biopiacok dinamikusan fejlődnek és a regionális piacokra egyre inkább jellemző a
nemzetközi kooperáció is. Az Organic Marketing Forum „Tanulni egymástól – együtt fejleszteni“
mottójával kiváló alkalmat kínál rövid idő alatt megismerni ezeket a piacokat és a végbemenő folyamatokat“,
mondja Bernhard Jansen, az EkoConnect ügyvezetője. A konferenciát a drezdai székhelyű EkoConnect –
Nemzetközi központ Közép- és Kelet-Európa ökológiai gazdálkodásáért egyesület szervezi, együttműködve
a lengyel gyártókat tömörítő Ekoland szervezettel, a lengyel CDR tanácsadó szolgálattal és az Organic
Retailers Association (ORA) szövetséggel. A fórum a lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési
minisztérium és az IFOAM EU Group védnöksége alatt áll. A jelentkezés határideje a korai regisztrálóknak
2008. január 31.
További információk: Monika.Swigon@ekoconnect.org és www.organic-marketing-forum.org.
Fordította: Fogarasi Ilona
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8. +++ Események +++
•

8th Trade Fair for Organic Products and Environment, Isztanbul, Törökország, 2009. január 15.-18.
(www.ekolojifuari.com)

•

5th International QLIF Training and Exchange workshop; Driebergen, Hollandia, 2009 január 21.-23.
(http://www.qlif.org/qlifnews/oct08/training09.html)

•

10. Tudományos ülésszak az ökológiai termesztésről Zürich, Svájc, 2009. február 11.-13.
(http://www.wissenschaftstagung.de/index.html)

•

International Conference on Sustainable Production, Trade, Consumption and Lifestyle; Nürnberg,
2009. február 17.-18. (www.sustainability-conference.de)

•

BioFach 2009, Nürnberg, Németország, 2009. február 19.-22. (www.biofach.de)

•

Biologica 2009; 2nd Exhibition of Organic Products, Thessaloniki, Görögország, 2009. március 5.-7.
(http://www.helexpo.gr/)

•

BioSummit 2009, Prága, Csehország, 2009. március 25., (www.biosummit.cz)

•

Organic and Fair-Trade Fair „Fairena“, München, Németország, 2009. március 27.-29.,
(www.fairena-messe.org)

•

15th Ecology Fair, April 2009. április 22.-24., Budva, Montenegro
(http://www.adriafair.cg.yu/kalendar.asp)

•

BioFach India, Mumbai; 29. 2009. április 29.-május 1. (http://www5.biofach-india.com)

•

1st Nordic Organic Conference: Focusing on food chain sustainability, Gothenburg, Svédország,
2009. május 18.-19. (http://nordicorganic.org/Nordic-coop.html)

•

4. Organic Marketing Forum, Varsó, 2009. május 25.-26. (www.organic-marketing-forum.org)

•

BioFach Kina, Shanghai, 2009 május 27.-29. (www.biofach-china.com)

•

International Scientific Conference “Fostering healthy food systems through organic agriculture –
focus on Nordic-Baltic region” Tartu, Észtország, 2009 augusztus 25.-27.
(http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?intSeminarID=422&p=1004)

•

Fair Nature – health, Ljubljana, Szlovénia, 2009 október 1.-9. (http://en.gr-sejem.si/)

•

4th Annual Biocontrol Industry Meeting; Luzern, Svájc, 2009 október 19.-20.
(http://www.abim-lucerne.ch)

Fordította: Gyöngyösi Zsófi

*

*

*

*

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tetszett Önnek az Ekoconnect információs levele?
Ha igen, akkor örülnénk, ha érdekelt kollégáinak és ismerőseinek továbbajánlana minket.
Ha esetleg továbbítás révén kapta meg az információs levelet, és mostantól személyesen szeretné hogy
elküldjük Önnek ezt, akkor kérjük, írjon egy e-mailt a következő tárggyal: "Subscribe Ekoconnect Infobrief" a
"redaction@ekoconnect.org"-címre.
Ha nem szeretne több információs levelet kapni tőlünk, kérjük írjon egy e-mailt a következő tárggyal:
"Unsubscribe Ekoconnect Infobrief".
Üdvözlettel:
az információs levél szerkesztősége
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+++ Saját ügyünkben: az EkoConnect Egyesület: céljaink, munkánk - és Ön +++
Az EkoConnect az ökológiai gazdálkodás területén tevékenykedő személyek ill. szervezetek közötti
információ, szaktudás és tapasztalat cseréjét szorgalmazza valamint az e területen tevékenykedők közvetlen
találkozását kívánja elősegíteni. Az Egyesület 2003 közepén alakult drezdai székhellyel.
Fő feladataink közé tartozik többek között Közép- és Kelet-Európa ökológiai gazdálkodásának hosszútávú
fejlesztése céljából az e téren tevékenykedő személyek és tevékenységek támogatása és összekapcsolása,
a vidékfejlesztés erősítése valamint a biotermékek és bioélelmiszerek kínálatának javítása. Ehhez nyújt
segítséget az EkoConnect, mint információs központ találkozók, továbbképzések (pl. szemináriumok és
szakmai kirándulások) szervezésével. Az egyesület továbbá szorgalmazza gyakorlati tapasztalatok
továbbadását is és támogat valamennyi magán- vagy állami szervezetet, melyek céljukként az ökológiai
gazdálkodás szerkezeti fejlesztését tűzték ki. A fontos tartalmi és stratégiai kérdések megválaszolásában az
EkoConnectet munkájában egy szakmai testület is támogatja.
Az EkoConnect Egyesület tagjaihoz Európa legkülönbözőbb részein élő és tevékenykedő, az ökológiai
gazdálkodás szerkezeti felépítéséről hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakértők és szervezetek
tartoznak. Az egyesületet anyagilag a támogató tagok, ill. a szervezet tevékenységében aktív résztvétellel a
rendes tagok támogatják. A támogató tagok, mint magánszemélyek éves tagsági díja 60 €, jogi személyeké
600 €. A rendes tagok aktívan segítik munkájukkal az egyesületet, az ő éves tagsági díjuk így minimum 20 €
ill. 200 €.
Legyen Ön is az EkoConnect új tagja! Szeretettel várjuk! Ehhez kérjük, töltse ki a lenti jeletkezési lapot
és küldje el címünkre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Felvételi kérelem az EkoConnect Egyesület tagságába
Én/mi szeretném/szeretnénk az EkoConnect munkáját támogatni, mint
O támogató tag
O rendes tag
Családi név:

Utónév:

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve:
Postai irányítószám, lakhely:

Utcanév és házszám:

Ország:

Megye/országrész:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

Tevékenység (pl.. szaktanácsadás, termelés, feldolgozás,
stb.)

Én / mi ……………... € éves tagsági díjjal támogatom/támogatjuk az EkoConnect munkáját és ezt az
összeget
O a mellékelt csekken

O átutalással

kívánom/kívánjuk fizetni.
A tagsági díj az adóból leírható, ennek befizetését az EkoConnect az Ön számára kiállított igazolással
tanúsítja.
__________________________________________________________________
hely, dátum, aláírás

