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TájGazda®

országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű 
hagyományos gazdálkodási program és tanúsító 

védjegy
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- A részletes tájegységi teljes körű 
(növénytermesztés, állattartás, feldolgozás) minőségi 
és környezettudatos termelési előírásokat és 
feltételeket
- A független szaktanácsadási, ellenőrzési és 
megfeleltetési folyamatok megvalósítási módját

- A tanúsító védjegy odaítélésének és használatának 
akkreditált folyamatát.

A 2013-ban létrehozott TájGazda® termelési rendszer tartalmazza:
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- egyrészt biztosítja a kivalló minőségű, piacképes és egészséges
mezőgazdasági alapanyagokat és feldolgozott élelmiszert,

- másrészt megvilágosítja, hogy – bár az élelmiszer minősége és 
egészségügyi biztonsága állami alapkövetelmény – mindezek 
tanúsítása az EU előírások szerint és az adott ország szintjén 
mégiscsak piaci kategória

- továbbá a termelő/gyártó és a vevő megállapodásától függ, valamint 
minden ilyen esetben csak az önkéntes és vállalkozói megfelelőség-
tanúsítási eljárás valósítható meg.

TájGazda® keretében megvalósított nyereséges gazdálkodás
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a., A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tanúsítási rendszereiről 
szóló parlamenti és tanácsi rendelet --234/2009/EK

b., A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek önkéntes tanúsítási
rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós 
iránymutatások --A Bizottság közleménye: 2010/C-341/04.

c., „A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tanúsítási rendszerei” 
című jelentés--EU Bizottsági hatásvizsgálat (2009).

Az alapanyagokra és élelmiszerekre vonatkozó néhány főbb 
előírás az EU-ban: 



Az EU-ban működő és jellemző legfontosabb országos, illetve 
nemzetközi önkéntes és teljes körű hagyományos tanúsítási 

rendszerek (összesen 440 van , 2010)

igenigenigenMagyarországTájGazda

igen--MagyarországMagyar Termék

igen--MagyarországKMÉ, Kválló Magyar Élelmiszer

igenigen-HorvátországCroatian Creation

igenigenigenFranciaországLabel Rouge

igenigen-AusztriaAMA Gütesiegel

igen--NemzetköziGFSI Global Food Safety Initiative

igenigen-Német- és Francia 
országIFS International Food Standard

igenigen-NemzetköziGlobal GAP

igenigen-Nagy BritanniaCRB British Retail Consortium

igenigen-HollandiaCBL Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel

FeldolgozottAlapanyagTájjellegűOrszágMegnevezés
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- Lehetőséget nyújt a jövedelmező és tájba illő gazdálkodásra, a tudatos 
fogyasztói magatartás és rövid ellátási lánc elősegítésére;
- A megvalósítás során a lánctanúsítási módszert alkalmazza, tehát 
alapanyagtól a késztermékig és/vagy a feldolgozott élelmiszer értékesítéséig 
történik az azonosított nyomonkövetés, valamint termelési és kereskedelmi 
forgalomba segíti az igen értékes és sokszor elhanyagolt tájfajtákat;
- Elfogadja és támogatja az igen fontos ágazati, kistérségi és egy-egy 
terméket tanúsító programokat, hiszen „Virágozzon sok szép virág …”;
- A jól fizető piacok megszerzéséhez/megtartásához TANÚSÍTÁST AD a
gazdálkodásról, a termelési módszerekről és a környezettudatosságról;
- Ez a TANÚSÍTÁS és VÉDJEGYEZÉS egyedülállóan egyszerű, jól érthető, 
hiteles és segíti a technológiák gazdaságos javítását, valamint teljesíti a 
kötelező előírásokat is (EU);
- Megoldást kínál, hogy az új (2014-2020) EU-támogatási széttagolt 
rendszerben (alap-, zöld kiegészítő- és intézkedési támogatás) elérhető 
legyen 2015-től a maximális támogatási lehetőség.

TájGazda® tanúsítás néhány gyakorlati jellemzője:
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Köszönjük a figyelmet!


