
VP3-3.1.1-19 

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez 
történő csatlakozásának támogatása 

A pályázathoz kapcsolódóan a HNT csak szakmaközi szervezeti tagság igazolást tud kiadni. 

(A Felhívás 5. számú melléklete) 

Ennek megfelelően a hegybírók csak az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt, valamint az 

adatszolgáltatásra és a járulékfizetésre vonatkozó igazolást állítják ki. 

Figyelem!!! 

A HNT 2/ESZ/2020. (02.07) és 4/ESZ/2020. (04.29.) T. határozatával elrendelt, 2020. február 

29., április 30., május 31. és június 30. időpontokra vonatkozó szakmaközi készletfelmérések 

kötelező adatszolgáltatásnak minősülnek. Amennyiben egy hegyközségi tag nem (vagy nem 

minden hónapban) tett eleget ennek a kötelezettségének, úgy számára szakmaközi szervezeti 

tagság igazolás nem adható ki! 

A készletjelentést ugyanakkor pótlólag megküldheti a hegybíró részére, így a feltételeknek 

eleget tehet. Az igazolás azonban csak a készletjelentések beérkezése után állítható ki 

számára. 

A pályázati felhívás borászati termékekre vonatkozó speciális feltételei: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A) célterület esetében: 

A támogatást igénylő termékével az 1151/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó 
minőségrendszerekben vesz részt: 
Az előállított termék az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontban foglaltak 

szerint: 

 megfelel a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének Ia. 
szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben (E-bacchus vagy E-Ambrosia) 
szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé). 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 

3) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kifizető ügynökség) az AM mellett - a támogatás kifizetését 
megelőzően is – ellenőrzi, hogy a támogatást igénylő: 
a. A) célterület esetén jogosult-e az oltalom alatt álló elnevezés használatára, (4. A. melléklet szerinti 
igazolás, bor esetében forgalomba hozatali engedély alapján); 

Borászati termékek esetén igazolást nem szükséges benyújtani. A szükséges adatokhoz a Kifizető 

Ügynökség részére a NÉBiH hozzáférést biztosít. 



3. Tartalmi értékelési szempontok 

Értékelési 
szempont 

Adható pontszám Az értékelési szempontot alátámasztó 
dokumentum  

4.  Többféle 
minőségrendszerben 
való részvétel  

Maximum  
15 pont  

Kormányhivatal igazolása, NÉBiH igazolás, 
minőségrendszeri tagsági igazolás a 4. 
és/vagy 4. A. számú mellékletek szerint  

2 minőségrendszerben  10  
3 vagy több 
minőségrendszerben  

15  

5.  Többféle termékkel 
vesz részt 
minőségrendszerben  

Maximum  
15 pont  

Kormányhivatal igazolása, NÉBiH igazolás, 
minőségrendszeri tagsági igazolás a 4. 
és/vagy 4. A. számú mellékletek szerint 

A Felhívás 4. és 4. A számú mellékletei nem borászati termékek esetén használhatók. 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Támogatási kérelmet A) célterület esetében az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom 

alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult. 

Nem jogosult a támogatásra: 

- a szőlőtermelő, aki nem állít elő bort; 

- az a bortermelő, aki a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik OEM/OFJ termékre vonatkozó 

érvényes forgalomba hozatali engedéllyel; 

- aki az adott OEM/OFJ termékleírásnak megfelelő terméket állított elő 2014. január 1. előtt is – 

ugyanakkor ha az adott termékleírásnak megfelelő termékei között vannak olyanok, amelyeket csak 

2014. január 1. után kezdett előállítani, akkor jogosult a támogatásra. 

(Egy termék = egy adott borfajta, pl. Villányi Cabernet franc és Villányi Portugieser két termék, de 

Villányi Cabernet franc 2014 és Villányi Cabernet franc 2015 egy termék.) 

A feltételeknek való megfelelést a NÉBIH adatszolgáltatásában az első forgalomba hozatali engedély 

kiadásának dátuma alapján ellenőrzik. 

A HNT korábban megkereste az Agrárminisztériumot a felmerült kérdésekkel. Az AM válasza az alábbi 

linken érhető el: 

https://www.hnt.hu/vp3-3-1-1-19-felhivassal-kapcsolatos-kerdesek-megvalaszolasa/ 

https://www.hnt.hu/vp3-3-1-1-19-felhivassal-kapcsolatos-kerdesek-megvalaszolasa/

