
Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 

 
A mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszerei 

Miniszterelnökség 

Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 

EMVA Stratégiai Főosztály 

Dr. Fehér Lóránt 

Országos Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kiállítás,  

2015 szeptember 24. 



A KAP új célkitűzései  
(2014-2020) 

1. Életképes élelmiszertermelés: 

 a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor 
versenyképességének javítása. 

 

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás: 

 a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése 
és ösztönzése. 

 

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: 

 a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása. 
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A Vidékfejlesztési Program 
legfontosabb célkitűzései 

 Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és 
fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, 
élelmiszeripar);  

 Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, 
differenciált segítése; 

 Versenyképesség javítása, termelési és  jövedelembiztonság;  

 Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; 
klímavédelem - vidéki településeken helyi alapanyagok, 
szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések - 

 Tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;  

 Területi kiegyenlítés és fókuszálás;  

+ 2 tematikus alprogram:  Rövid Ellátási Lánc (REL) 

 Fiatal Gazda (FIG) 
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Főbb változások a 2007-2013 
időszakhoz képest 

 Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP 
végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, 
túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett). 

 Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások (6 prioritás). 

 A VP középpontjában is a KKV-k lesznek. 

 Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és 
gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar) 

 Egyszerűsítés 

₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, 
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) 

₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített 
követelményei és elbírálása) 

 Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a 
használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik 
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A Vidékfejlesztési Program 
keretei 

Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások  
 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása 
a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a 
vidéki térségekben. 

2. A versenyképesség és életképesség 
fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi 
típusa esetében.  

3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a 
kockázatkezelésnek a  mezőgazdaság terén 
történő előremozdítása.  
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A Vidékfejlesztési Program 
keretei 

4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése, javítása.  

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 
alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 
irányába történő elmozdulás támogatása.  

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése 
a vidéki térségekben. 
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A Vidékfejlesztési Program 
M03 számú intézkedése: 

A mezőgazdasági termékek és 
az  

élelmiszerek 
minőségrendszerei 
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A mezőgazdasági termékek és az  
élelmiszerek minőségrendszerei 

intézkedés célja: 

Az elismert minőségrendszerek és az 
azok keretében előállított termékek 
ismertek és elismertek legyenek a 

piacok és a vásárlók körében 

→a termelők biztosabb integrációja az 
élelmiszerláncba. 
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A mezőgazdasági termékek és az  
élelmiszerek minőségrendszerei 

intézkedés felépítése 
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Speciális mezőgazdasági termékeket és 
élelmiszereket előállító termelők EU-s és 

nemzeti minőségrendszerhez történő 
csatlakozásának támogatása 

Minőségrendszerekhez kapcsolódó 
előállítói, termelői  

csoportosulások tájékoztatási és 
promóciós tevékenysége 



Speciális mezőgazdasági 
termékeket és élelmiszereket 

előállító termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő 

csatlakozás támogatása 
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Támogatás 

Európai uniós 
minőségrendszerhez 

való csatlakozás 

Nemzeti 
minőségrendszerhez 

való csatlakozás 



Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Cél:  

az egyes minőségrendszerekben 
résztvevők száma és a termékek 

ismertsége növekedjen. 

 

Támogatás típusa:  

vissza nem térítendő támogatás. 
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Az előállított termék: 

 ▪ az előállított termék megfelel az 1151/2012/EU 
rendelet a földrajzi árujelző oltalommal rendelkező 
termékek, illetve a hagyományos különleges 
termékek elvárásainak, („Door” adatbázis) vagy  

 ▪ szeszes italok esetében a 110/2008/EK rendeletnek 
megfelelő termék előállítója, és az előállított termék 
szerepel az EU „Spirits” regiszterben, vagy  

 ▪ a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet 
szerint oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy 
földrajzi jelzés használatát teszi  lehetővé.  
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Támogathatóság feltételei az A) célterület (EU) 
esetében: 

  

A kedvezményezett lehet: 

 ▪ a minőségrendszerhez újonnan 
csatlakozó aktív mezőgazdasági termelő 

 
 ▪ az 1151/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó  
            minőségrendszerek esetén a termelő az adott  
            minőségrendszerhez kapcsolódó csoportosulás 

tagja    legyen. 
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Előnyt jelenthet 

 ▪ a termelői csoportban vagy termelői  
szervezetben való részvétel, 

 ▪ fiatal mezőgazdasági termelő, vagy olyan fiatal  

   mezőgazdasági termelő, aki a támogatási 
kérelem  

   benyújtását megelőző öt évben kezdte meg  

   mezőgazdasági tevékenységét. 
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

 

Támogathatóság feltételei az B) célterület 
(nemzeti) esetében: 

 

A kedvezményezett lehet: 

 

 a minőségrendszerhez újonnan csatlakozó 
aktív mezőgazdasági termelő 
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Az előállított termék megfelel az alábbi 
minőségrendszerekre irányadó szabályoknak: 

 

 1. Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) 

 2. Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) 

 3. Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) 

 4. Nemzeti Parki Termék (NPT) 
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Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Támogatható költségek (adott minőségrendszerben 
való részvétellel közvetlenül összefüggő költségek): 

 ▪ adminisztratív költségek pl. csatlakozási díj, 
tagdíj),  

 ▪ a minőségrendszerhez kapcsolódó előírásoknak 
való megfelelést igazoló, előírt vizsgálatok 
költségei, 

 ▪ a minőségrendszernek való megfelelést 
igazoló ellenőrzések költsége. 

17 



Minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.1.1) 

Támogatás mértéke: 
 

     A termelőnek a minőségrendszerbe való 
belépéssel, továbbá a minőségrendszernek való 
megfeleléssel összefüggésben felmerült  

   elszámolható költségeinek 100%-a, de 
összesen legfeljebb 1000 euró/év/termelő 
összeg, amely maximum 5 évig adható. 
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Termelők csoportjai által a belső piacon 
végzett tájékoztatási és promóciós 
tevékenységek támogatása (3.2.1) 

• Célja: a csoportosulások minél szélesebb körben 
megismertethessék a minőségrendszer 
működését, a minőségjelöléseket, az előállított 
termékek megkülönböztető tulajdonságaira más 
hasonló termékektől. 

• Támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás. 

• Kiválasztási kritériumok: 

    ▪ a tájékoztatási és promóciós tevékenység által 
elérhető 

      célcsoport nagysága, 

    ▪ költséghatékonyság: az elérendő célcsoporthoz 
viszonyított egységnyi költségek aránya. 
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Termelők csoportjai által a belső 
piacon végzett tájékoztatási és 

promóciós tevékenységek 

támogatása (3.2.1) 

Kedvezményezettek:  

     

Mezőgazdasági termelők csoportosulása, 
amelyek a 3.1.1 alintézkedésben foglalt 
valamelyik működő minőségrendszer 
követelményeinek megfelelően állítják elő 
terméküket, és a minőségi rendszerben történő 
bejegyzési kérelmük az Európai Unióhoz vagy 
az illetékes nemzeti bírálati eljárásba legalább 
benyújtásra került. 
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Termelők csoportjai által a belső 
piacon végzett tájékoztatási és 

promóciós tevékenységek 

támogatása (3.2.1) 

Támogathatóság feltétele:  

 

    A termelői csoportosulás az EU-s vagy nemzeti  

    minőségrendszernek megfelelő termék(ek) 
piacra vitelének előmozdításával 
foglalkozik, és legalább 5 taggal rendelkezik. 
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Termelők csoportjai által a belső piacon 
végzett tájékoztatási és promóciós 
tevékenységek támogatása (3.2.1) 

Támogatható költségek: 

 A termelői, előállítói csoportosulásoknak a 
minőségrendszerhez kapcsolódó, csoportos belpiaci 
tájékoztatási és promóciós tevékenységeinek 
költségei, pl.:vásárokon, kiállításokon való 
megjelenéséhez  kapcsolódó költségek; reklámhoz 
kapcsolódó költségek; PR tevékenységhez kapcsolódó 
költségek. 

Nem támogatható: 

 ▪ Egyedi termelők és termékek promóciója – még csoportos  
megnyilvánulási formában sem támogatható 

Támogatás mértéke: 

    Az elszámolható költségek 70%-a. 
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Pályázati Felhívás 

1. Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 

 

 Felhívás várható keretösszege: 8 Mrd Ft 

 Meghirdetés várható dátuma: 2016. 

 

2. Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 

 

 Felhívás várható keretösszege: 2.4 Mrd Ft 

 Meghirdetés várható dátuma: 2016. 

www.palyazat.gov.hu 
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http://www.palyazat.gov.hu/


Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket 


