Pályázati kiírások
MELYEK A TANYÁN ÉLŐKET SEGÍTI
Tanyafejlesztési program
www.hoi.hu
Fiatal Gazdák támogatás
www.palyazat.gov.hu
LEADER-pályázatok helyi felhívások
(VP6-19.2.1.-64-3-17 – pl: Túrkeve, Mezőtúr stb…)
Vidékfejlesztési Program
(pl: VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési
fejlesztései)

Elérhetőségek
NÉBIH
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 30
Tel: 06-1/ 336-9009
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Készült
a 2016 évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program támogatásával,
a Giligán Természetvédelmi Egyesület megbízásából,
a „Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása a hazai tanyasi

Tel: +36 (1) 374-3603
E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu

KISTERMELŐK SZÁMÁRA

lakosság gazdasági működőképességének érdekében” című
pályázat keretein belül, 5000 példányban.
Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a helyi

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (MVH)
Levelezési cím: 1476 Budapest Pf. 407

Kisokos

Támogatás azonosító: TP-1-2016
Pályázati azonosító: 9983

termelők támogatása, előállítási és értékesítési lehetőségének
kiszélesítése. Nem meglepő, hiszen a vidék fejlődéséhez vezető út
egyik legfontosabb feladata ez. A helyi termékek szerepe több
szempontból fontos a számunkra, egyrészt a kistermelők

NAK

gazdaságuk működésének, fejlődésének sikerét a minőségi termék-

Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

ben látják, ami mindenképpen a vásárlók érdekeivel is egyezik,

Tel: +36 80 900 365

másrészt népességmegtartó hatással bír, nem utolsósorban az

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

öngondoskodásra való útra vezeti a lakosságot.

Falugazdászok elérhetősegei: www.goo.gl/7515uJ
Minden hivatal weboldalán találhatunk jogsegély
szolgálat menüpontot, melyeken tájékozódhatunk a
hatályos törvényekről, támogatásokról, szabályokról.

A fent említett tevékenységet meghatározó jogszabály rendszer
veszi körül, ez a kiadvány egy rövid útmutatásként szolgál a helyi
kistermelők számára, főbb jogszabályokról, jogsegélyszolgálatok
elérhetőségeiről, valamint hasznos útmutatókat is bemutat.

Útmutatók

Főbb jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
852/2004/EK RENDELETE

KISTERMELŐK RÉSZÉRE:

(2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról

Magánlakóházi élelmiszerelőállítás – Jó Higiéniai
Gyakorlata

www.goo.gl/YHpr8G

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárság Útmutató a kistermelői élelmiszer előállítás és
értékesítés jó higiéniai gyakorlatához

www.goo.gl/KcJ4Ba

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárság Útmutató Az egyes önkéntes megkülönböztető
megjelölések élelmiszereken történő használatáról
szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

www.goo.gl/kgLEZh

Magyar élelmiszerkönyv

www.goo.gl/HzVqUs

52/2010. (IV. 30.) FVM RENDELET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés

1169/2011/EU RENDELETE

feltételeiről

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

57/2010. (V. 7.) FVM RENDELET

2013. ÉVI CII. TÖRVÉNY

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint

A halgazdálkodásról és a hal védelméről

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM
55/2009. (III. 13.) KORMÁNY RENDELET

EGYÜTTES RENDELET

a vásárokról és a piacokról

Az élelmiszerek jelöléséről

59/1999. (XI. 26.) EÜM RENDELET

36/2014. (XII.17.) FM RENDELET

a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

szabályairól
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV ELŐÍRÁSAI ÉS
2008. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY

IRÁNYELVEI:

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

www.goo.gl/qjhNSr

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

107/2011. (XI. 10.) VM RENDELET

852/2004/EK RENDELETE

Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett

a (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról

gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba
hozataláról

Élelmiszer jogszabályok jegyzéke – NÉBIH oldalán
megtalálható

www.goo.gl/KqmeL3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
178/2002/EK RENDELETE

24/2012. (III. 19.) VM RENDELET

(2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és

a földalatti gombák gyűjtéséről

követelményeiről,

az

Európai

Élelmiszerbiztonsági

Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról

