
termelővel beszélgetni a portékájáról;
piacon válogatni a friss zöldségek között;
igazi, házi készítésű,
minőségi sajtot kóstolni;
tudni, hogy megbízhat abban, akitől 
megvette a télire való burgonyát;  
biztosnak lenni abban, hogy egészséges 
vacsorát tehet a család tányérjára; 
helyi élelmiszert választani, 
ezáltal is védeni a környezetet?

Érezte már, hogy milyen…

Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) nagy figyelmet fordít 
arra, hogy biztonságos és egészséges élelmiszer kerül-
jön a tányérunkra, szabályai a „szántóföldtől az asztalig” 
érvényesek. Az élelmiszer minőségének javítása érdeké-
ben a KAP támogatja a biogazdálkodásra való átállást is,
szabályaival pedig garantálja az így előállított mezőgazdasá-
gi termékek hitelességét. Az élelmiszerek címkéin szereplő 
„bio” szó, illetve „ökológiai gazdálkodásból származó
termék” felirat kizárólag biogazdálkodás útján előállított
terméket jelölhet. Ez garantálja az Ön számára is a vásárolt 
biotermékek minőségét és megbízhatóságát.

A Közös Agrárpolitikával összhangban készített Vidék-
fejlesztési Program is segítséget nyújthat a megbízható 
helyi élelmiszerek választásához. Így például a Rövid 
Ellátási Láncok fejlesztésének támogatásával, az ökoló-
giai gazdálkodás fenntartásával és fejlesztésével, vagy a 
különleges fogyasztói igényeknek megfelelő élelmiszerek
előállításának támogatásával segíti a Vidékfejlesztési
Program azt, hogy Ön nyugodt szívvel tálalhassa a helyi 
alapanyagokból készült ebédet családja asztalára. 

a helyi termelői 
piacon vásárolt 

élelmiszerek
minőségi garanciája

maga a termelő,
aki Ön előtt áll!

A KAP céljai között szerepel az 
élelmiszerek minőségének folyamatos 

javítása. E célt szolgálja például a 
biotermékek előállításának

ösztönzésére nyújtott támogatás.
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Vannak dolgok, amiket ér-
demes újra és újra átélnie.
Fedezze fel a helyi termelői pi-
acokat, amelyek egészséges, 
finom és megbízható élelmiszert 
biztosítanak Önnek és család-
jának! Keresse fel a legközelebb 
lévőt, kóstoljon, ismerkedjen a 
termelőkkel és portékájukkal,
figyelje meg a helyben megtermelt 
élelmiszerek széles kínálatát,
és ne feledje:

 Helyi élelmiszerben                        
                    az egészség

             Termelőtől
             gyermekeink 

tányérjára



Keresse fel ezeket a
piacokat, érdeklődjön azok 
működési rendjéről, és építse 
Ön is saját törzsvásárlói körét 
a közvetlen környezetében. Az 
Ön és a vásárló között kialakuló 
bizalmi kapcsolat egyben a 
jövőbeni termelési sikerének is a 
záloga. Idővel a törzsvásárlóból 
komoly szövetséges lehet, ezál-
tal csökkentve a termeléssel járó 
kockázatokat.

A KAP a fogyasztói igényeket kielégítő minőségi élelmisze-
reket előállító gazdák megélhetését, egyúttal a környezet-
barát termelési módok alkalmazását szolgálja. 

több módon is segíti a helyi gazdákat együttműködéseikben, 
fejlesztési elképzeléseiknek megvalósításában, termékeik 
közvetlen a fogyasztóhoz való eljuttatásában. Céljai között 
szerepel az ökológiai gazdálkodással járó többletköltségek 
megtérítése is.

felismerni az arcot, aki minden héten Önnél 
vásárol;
hallgatni, ahogy az Ön termékét dicséri a vásárló;
elhelyezni a piaci standon a büszkeségre is 
okot adó minőségi termékeket;
a vásárlóval beszélgetve ötletet kapni egy 
újabb portéka készítéséhez;
bevált recepteket megosztani a vásárlókkal,
akik lelkesen beszámolnak majd a saját 
sikereikről;
elmesélni a gazdálkodásban rejlő
tudatosságot, figyelmességet;
együtt örülni a vásárlóval annak, hogy újra
találkoztak?

A Közös Agrárpolitikának (KAP) köszönhetően
számos támogatás segít, hogy az Ön tevékenységét is 
siker koronázza. Így Ön is bővítheti tudástárát a legújabb 
szakmai ismeretekkel, fiatal gazdaként segítséget kaphat 
az elinduláshoz, korszerűsítheti a gazdasági épületeit,
gépeit, a hazai és az uniós előírásoknak való megfe-
leléshez kaphat támogatást, élelmiszer-feldolgozót hozhat 
létre, javíthat termékei minőségén és annak értékesítésén, 
termelői csoportot alakíthat, együttműködésben másokkal 
és közreműködhet a természet megőrzésében. 
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Őstermelőként
a megyében vagy a

telephelytől számított 40 
km-es körzetben

bármely helyi termelői 
piacon kínálhatja Ön is
a termékeit, közvetlenül

a fogyasztóknak. 

      Őstermelőként a piacon
érezte már, hogy milyen…

Magyarország Vidékfejlesztési Programja

 Helyi élelmiszerben                        
                    az egészség

             Közvetlenül
      a fogyasztónak

Kiadványunk az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Főigazgatóságának anyagi támogatásával készült. 
A kiadvány tartalmáért a Magyar Természetvédők Szövetsége
felel, az semmilyen módon nem tükrözi a támogató álláspontját.

A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

Naprakész és bővebb információ:
www.mtvsz.hu/kap


