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P Á LY Á Z AT I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 

 

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő 

csatlakozásának támogatása 

 VP3-3.1.1-22 

 

1.) Támogatást igénylők: 

A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők 

csoportjai jogosultak, akik: 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt 

minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy 

• a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni. 

 

2.) A támogatás mértéke, összege: 

Az évenkénti vissza nem térítendő támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, 

mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak 

megfelelő forintösszeg/termelő, illetve csoport/5 év. 

 

3.) Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Minőségrendszerekben való részvétel az alábbi célterületi bontás szerint.  A támogatás 

évenkénti igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő által előállított termék 

megfeleljen valamely célterület szerinti minőségrendszer követelményeinek, és jogosult 

legyen a minőségrendszer szerinti termék előállítására. 

 

CÉLTERÜLETEK: 

A) célterület:  

Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontjai szerinti uniós 

minőségrendszerek (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő 

oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és 
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borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos 

különleges termékek), ökológiai termékek. az Európai Bizottság elektronikus 

nyilvántartásaiban szereplő megnevezések: 

• Oltalom alatt álló eredetmegjelölés [OEM], 

• Oltalom alatt álló földrajzi elnevezés [OFJ], 

• Hagyományos, különleges termék [HKT], 

• ökológiai gazdálkodás. 

 

B) célterület:  

Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő nemzeti 

minőségrendszerek. 

Kizárólag azon minőségrendszerek felelnek meg, melyek az alábbi eljárásokat 

lefolytatták: 

• a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és 

az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről 

szóló 26/2018. (X. 1.) AM rendelet (továbbiakban: nemzeti elismerési rendelet) 

általi elismerés megszerzése, 

• és a 1535/2015/EU Irányelv szabályai szerinti notifikáció megszerzése. 

Ezeket a nemzeti minőségrendszereket az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) 

tartja nyilván. 

 

C) célterület:  

A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti terméktanúsítási 

rendszer. Feltétele: 

• nemzeti elismerési rendelet általi elismerés megszerzése; 

• és a 1535/2015/EU Irányelv szabályai szerinti notifikáció megszerzése 

 

4.) Egyéb szabályok:  

• A támogatás évenkénti igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő 

által előállított termék megfeleljen valamely célterület szerinti minőségrendszer 

(beleértve az ökológiai termelést) követelményeinek, és jogosult legyen a 

minőségrendszer szerinti termékek előállítására. 
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• A támogatást igénylőnek a támogatói okirat hatályba lépését követően kötelező 

képzésen kell részt vennie, s a képzési kötelezettséget a támogatási időszakban 

egyszer kell teljesítenie. 

• A támogatási kérelem benyújtásakor a minőségrendszeri tagság fennállhat, de a 

minőségrendszerbeli tagság kezdete nem lehet korábbi, mint a támogatási 

kérelem benyújtási időpontját megelőző 5 év. 

• A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától számított 5 naptári 

év. Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves 

támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a 

minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem 

benyújtása között eltelt. 

 

5.) Benyújtási határidő:  

 

2023. március 01 - augusztus 31. 
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