
Útmutató 

 

a nemzeti minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek 

beszámolójához 

 

 

A mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes 

mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018. (X. 1.) AM 

rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a nemzeti minőségrendszer és az önkéntes 

mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszer (a továbbiakban együttesen: elismert rendszer) 

működtetője köteles évenként beszámolót készíteni, és azt az agrárminiszter részére 

benyújtani. A beszámoló az elismert rendszer működése ellenőrzésének alapjául szolgál. 

 

A beszámoló kötelező tartalmi elemei 

 

- az elismert rendszer megnevezése; 

- az elismert rendszer működtetőjének neve, székhelye és elérhetősége; 

- a működtető képviselőjének neve, lakcíme és elérhetősége; 

- a működési szabályzat tárgyévben történt módosításai; 

- azoknak a termékleírásoknak a megnevezése, amelyekkel a tárgyévben bővült, illetve 

csökkent az elismert rendszerhez kapcsolódó termékleírások köre; 

- az elismert rendszerhez való csatlakozásra benyújtott kérelmek száma a tárgyévben; 

- az elismert rendszerhez a tárgyévben csatlakozott személyek/szervezetek, valamint a 

csatlakozással érintett termékek száma; 

- a csatlakozó személyek/szervezetek által benyújtott védjegyhasználati igények száma; 

- az elismert rendszer működtetője által a tárgyévben a minőségrendszer működtetése 

kapcsán elnyert európai uniós, illetve hazai forrásból származó támogatások száma és 

megnevezése; 

- az elismert rendszer tagjai által a tárgyévben az elismert rendszerhez való csatlakozás 

és az abban való részvétel kapcsán elnyert európai uniós, illetve hazai forrásból 

származó támogatások száma és megnevezése; 

- az elismert rendszer ismertségének és népszerűségének növelésére alkalmazott 

eszközök leírása, valamint annak értékelése, hogy ezek hogyan hatottak az ismertségre 

és a népszerűségre; 

- annak ismertetése, hogy az elismert rendszerként való működés hogyan befolyásolta 

az érintett termékek piaci forgalmát; 

- mindazoknak a fentieken kívüli körülményeknek, eseményeknek az ismertetése, 

amelyek a tárgyévben jelentős hatást gyakoroltak a minőségrendszer működésére, az 

érintett termékek piaci forgalmára. 

 

A beszámoló benyújtása 

 

A beszámolót a tárgyévet követő év május 31. napjáig az Agrárminisztérium 

Élelmiszergazdasági és -minőségpolitikai Főosztályához kell benyújtani elektronikus úton az 



efef@am.gov.hu e-mailcímre. A beszámolót nem szerkeszthető dokumentumként kell 

megküldeni, és annak tartalmaznia kell az elismert rendszer működtetője képviselőjének 

cégszerű aláírását. 
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