
Ajánlás a minősített elismerés iránti kérelem elkészítéséhez 
 
 
 

1. Kiemelt súlyt kell szentelni a megelőző időszak (5 év vagy akár az előzetes elismerés 
időszaka is) részletes leírására. Be kell mutatni mindazokat a sikereket, amelyeket a 
szervezet működése során elért (taglétszámbővülés, árbevétel növekedés, minőség 
javulás, feldolgozottsági szint emelkedése, egységes megjelenés, piaci sikerek, stb.). 
Itt kell röviden indokolni az esetlegesen átélt kedvezőtlen időszakokat is (árbevétel 
kiesés, a jogszabályi feltételeket időlegesen nem elérő értékesítés, stb.). 

 
2. Hasonlóan fontos a megelőző 5 év támogatásainak összegszerű feltüntetése és a 

felhasználás részletes leírása. Tételesen (az ésszerűség határain belül) és évenként 
mire fordította a szervezet a támogatást, és a megtett intézkedések hogyan szolgálták a 
tagságot? A megvásárolt eszközök listáját is fel kell tüntetni, megjelölve az egyes 
tételek hasznosításának helyét vagy az azzal érintett tagkört. 

 
3. A minősített elismerés iránti kérelem ugyanúgy tartalmazza a rendelet 8. § szerinti 

valamennyi pont kifejtését. Nem elégséges az előzményeket tárgyalni! 
 

4. Egyértelműen le kell fektetni, hogy a csoport mely feltétel teljesítésével kérelmezi a 
minősített elismerést. A volumen növelés vállalásánál meg kell határozni azt is, hogy a 
csoport milyen mutatóban (állatlétszám, tonna, árbevétel, stb.) kívánja teljesíteni a 
feltételt. Javasolt az alábbi táblázatok valamelyikének kitöltése!  
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5. A termelői csoportok minősített elismerésénél előnyt jelent, ha a szervezet 
alkalmazottat vagy alkalmazottakat foglalkoztat. Minden szervezetnek 
rendelkeznie kell felelős, számon kérhető vezetéssel vagy adminisztrációval és 
tisztázott státuszú (saját vagy bérelt) helységgel, irodával. 

 
6. Mivel a szervezetek a minősített elismerés megszerzése érdekében vállalt bővítést 

(tagfelvétel, volumennövelés) 5 éven át fenntartják, célszerű a feltételeket nem a 
minimális szinten teljesíteni. Így a későbbiekben a nem várt események nem 
idézhetik elő a minősített elismerési cím megkérdőjeleződését. 

 
7. A vállalt bővülés igazolásánál elengedhetetlen a pontos, mérhető adatokkal és 

tényekkel alátámasztott kifejtés. Az elismerés a feltételek megalapozatlan 
vállalásával vagy csak tervezett teljesítésével nem nyerhető el. 

 



8. Nyilvánvalóan nem kaphat elismerést az a szervezet, amely nem felel meg az 
elismerés feltételeinek, például tagjai között olyanokat is felsorol, akik hosszabb ideje 
nem értékesítettek a csoporton keresztül, vagy végleg felhagytak a termeléssel. Mivel 
a termelői csoport tagja csak termelő lehet az ilyen kiüresedett tagsági viszonyokat 
rendezni kell a pályázat beadása előtt. 

 
9. A minősített elismerés iránti kérelem a fentieken túlmenően formai és tartalmi 

szempontból megfelel a szervezetek által korábban elkészített elismerési kérelemnek, 
működési programnak, amely alapján elismerésüket 5 évvel ezelőtt elnyerték. 

 
10. Az elektronikusan benyújtott anyagoknál a kezelhetőség érdekében a működési 

programot egyetlen Word dokumentumban (az aláírt oldalak szkennelt változatának 
beillesztésével) célszerű megküldeni. A mellékleteket jellegüknek megfelelő 
formátumban (például táblázat, szkennelt állomány), amennyiben méretük indokolja 
egyetlen tömörített könyvtárba ZIP formátumban. A több tíz MB terjedelmű, vagy 
oldalanként külön fájlban elmentett Alapszabályok és Társasági szerződések nem 
teszik lehetővé a hatékony és gyors bírálatot. A teljes, elektronikusan megküldött 
anyag nem haladhatja meg a 3 MB-os terjedelmet.  

 
11. A kérelmeket egy eredeti példányban és elektronikusan kell benyújtani a 

Vidékfejlesztési Minisztériumba, illetve a tcs@vm.gov.hu címre. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 1. 


