
  
 

Tájékoztató 
 

a Nyárád-Küküllő menti Natura 2000 termék márka 
használatának igényléséről 

 
 
 

 
 
 
Kik használhatják? 

- Minden a Nyárád és Kis-Küküllő menti N2000 site-hoz (ROSPA 0028, ROSCI 0297, ROSCI 
0984, ROSCI 0186) tartozó községen belül lakó vagy bejegyzett magánszemély (PFA), cég, 
egyesület stb. 
 
A következő községek tartoznak a fenti Natura 2000 site-okhoz: 
Ákosfalva, Alsóbölkény, Alsóköhér, Backamadaras, Balavásár, Bonyha, Csíkfalva, 
Dicsőszentmárton, Dózsa György, Erdőszentgyörgy, Erzsébetváros, Etéd, Farkaslaka,  
Gyulakuta, Havad, Hodos, Kórodszentmárton, Makfalva, Mikefalva, Nyárádgálfalva, 
Nyárádkarácsony, Nyárádmagyarós, Nyárádszereda, Nyáráremete, Parajd, Szásznádas, 
Szováta, Székelyécke, Vámosgálfalva 

 
Milyen termékekre? 

- Olyan terményekre, amik a térség természeti javainak használatával vagy helyben lakók 
hagyományos tevékenységeinek nyomán jöttek létre.  
Zöldség, gyümölcs, gabona, különböző természetből begyűjtött növények/termények. 

- A helyben termelt vagy begyűjtött növényekből készült termékek. (pl. kenyér, lekvárok, 
szörpök, teák, fűszerek, pálinka, bor stb.) 

- A helyben tartott állatok és azokból helyben készült termékek. 
- Helyben tartott állatok által termelt termékek (tej, tojás, stb.) és ezek helyi szinten történő 

feldolgozásából készült termékek 
- Helyben készült kézműves termékek (pl. szappan, faragás, szőttes, varrottas stb.) 
- Helyben tartott méhek által készített méhészeti termékek (pl. méz, propolisz stb.) 

 
Logó használat körülményei: 

- Használhatóak a Milvus által biztosított logóval ellátott promóciós anyagok (címkék, 
szatyrok, táblácskák stb.) 

- Amennyiben saját címkére/promóciós anyagra szeretné felrakni a logót, azt előzetesen jóvá 
kell hagyatni a Milvus Csoport által létrehozott bizottsággal 
 

 
 
A következő feltételeket kell teljesíteni a kérvényezőknek: 
 

o Minden kérvényezőnek nyilatkoznia kell a következőkről: 
- Nem használ Romániában betiltott vegyszert, nem használ GMO-t, a hatályban levő 
törvényeket betartja (pl. állategészségügyi, növényvédelemi, vagy bármilyen más 
törvényt, ami a gazdálkodásra/feldolgozásra vonatkozik, betartja a 



természetvédelmi törvényeket) 
- nagyságrendileg milyen mennyiséget fog termelni 
- a termékek minőségért a brand használója vállalja a felelősséget 
 Igazolás: az alapszerződés, ami a Milvus Csoporttal megkötésre kerül, 

tartalmazza ezeket a feltételeket 
 

 
o Minden kérvényezőnek a következő dokumentumot szükséges leadni (+ azon 

termékkategóriákra vonatkozó speciális dokumentumokat, amely 
termékkategóriákra kérvényezi a márka használatát)   
- buletin másolat vagy cég bejegyzési dokumentum 
- fénykép az igazolványhoz (lehetőleg digitális formában) 

A különböző termékkategóriákra vonatkozó speciális feltételek és szükséges dokumentumok: 
 

o Szántóföldi gabonatermesztés esetén:  
- minden 20 ha alatti területen gazdálkodó használhatja 
- 20 ha nagyobb területet használó gazdák esetén: a földjeinek a 20 ha feletti 
részének legalább felére kérjen és kapjon agromediu-s támogatást 

 Igazolás: másolat cerere unica de plata az ipa online rendszerből (a gazda megkapja 
az APIA-s kérések leadásakor), a támogatás jóváhagyásának igazolására pedig a 
Decizie acordare sprijin agroalimentar.  
 

o Zöldségtermesztők esetén: 
- minden szabadföldi vagy fóliasátras zöldségtermelő, aki a helyi termőtalajon termel 
- nem kaphatják kőzetgyapoton vagy nem termőtalajban/földben termelők 
- használhatják a terményeikből készült feldolgozott termékeikre is 
 Igazolás: termelési lap másolattal, amelyből látszik, hogy mit termel és árul 

(atestat de producator) 
 

o Gyümölcstermesztők esetén: 
- minden gyümölcstermesztő, aki nem használ illegális vegyszereket 
- használhatják a terményeikből készült feldolgozott termékeikre is 

 Igazolás: termelési lap másolattal, amelyből látszik, hogy mit termel és árul 
(atestat de producator) 

 
o Állattartók esetén: 

- 20 ha feletti területeinek (szántó, legelő, kaszáló) felére kérjen és kapjon 
agromediu támogatást  
- ne használjon hormon vagy gyógyszer készítményeket az állat tömegnövelésére 
 Igazolás: atestat de producator; nyilatkozat arról, hogy nem használ 

tömegnövelő készítményeket, állatorvosi igazolás, másolat cerere unica de 
plata az ipa online rendszerből (a gazda megkapja az APIA-s kérések 
leadásakor), a támogatás jóváhagyásának igazolására pedig a Decizie 
acordare sprijin agroalimentar. 
 
 

o Háziipari termékek esetén: 
- a termék helyben készüljön 100%-ban, természetes anyagokból. Az alapanyagok 
helyiek legyenek, amennyiben erre lehetőség van. 
- rövid termék leírást kell leadnia fotóval (a leírásban szerepelnie kell: 



termék/termékek megnevezése, készítés módja, felhasznált anyagok, milyen 
mennyiséget tud előállítani egy év alatt) 
 Igazolás: nem jogi személyiség esetén személyes nyilatkozat a 

tevékenységről + termékleírás 
 

o Természetből begyűjtött nyersanyagok és belőlük készült termékek 
- bármilyen természetből begyűjtött nyersanyag és ezekből feldolgozott termékek 
(gyümölcsök, gyógynövények stb.) 
 Igazolás: nem jogi személyiség esetén személyes nyilatkozat a 

tevékenységről, begyűjtési engedély vagy begyűjtési hely megadása 
 
 

o Feldolgozók: 
- helyben létező nyersanyagot, alapanyagot használjon fel (az esetleges adalékok 
nem szükséges helyiek legyenek (pl. cukor a lekvárhoz), a feldolgozás teljes 
mértékben helyben történjen.  
 Igazolás: kereskedelmi certificat 

 
o Szolgáltatók: 

- legyen külön helyi ételeket tartalmazó menü, amelyhez helyi alapanyagot is használ 
  Igazolás: helyi ételeket tartalmazó menü, a helyi alapanyag vásárlásáról 

szóló igazolás (szerződés/számla/termelői lap stb.) 
-  

o Méhészek:  
- a nem-vándorló vagy csak a Nyárád-Kis- Küküllő menti területen vándorló 
méhészek kaphatják 
- a vándorló méhészek abban az esetben kaphatják, ha minősíttetik a mézeiket és 
feltűntetik a címkén, hogy a méz vándorlás alkalmával történt begyűjtés eredménye 
 Igazolás: carnet de stupina megfelelően kitöltve (kezelések szerepeljenek 

benne, vándorlásokkal kitöltve, méhész egyesület iktatószáma, aktuális 
állatorvosi pecsét)  

 
 
 
Érdeklődni lehet: 
Kelemen Katalin (katalin.kelemen@milvus.ro, 0722-437-863) 
Kuti Hajnal (hajnal.kuti@milvus.ro, 0720-531061) 
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