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AZ EU ENGEDI…
EU-S IRÁNYELVEK, CÉLOK: KULTÚRÁLIS SOKSZÍNŰSÉG, 

TERMELŐ-FOGYASZTÓ SZOROS KAPCSOLATA, HAGYOMÁNY ÉS

RUGALMASSÁG ELVE

 852/2004 EK  az élelmiszer-higiéniáról

„10. preambulum: „Abban az esetben azonban, ha az 
alaptermékeket az azokat előállító élelmiszer-ipari 
vállalkozó kis mennyiségben közvetlenül a végső 
felhasználónak vagy a helyi kiskereskedelmi egységnek 
szállítja, helyénvaló a közegészségügyet a nemzeti 
joggal védeni, különösen a termelő és a fogyasztó 
szoros kapcsolata miatt…” / 853/2004 EK (11).

16. preambulum: „ A rugalmasság alkalmas arra, hogy 

lehetővé tegye a hagyományos módszerek folyamatos 

használatát az élelmiszerek termelésének, 

feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely 

szakaszában, valamint a létesítmények szerkezeti 

követelményeivel kapcsolatban (…)” / 13. cikk (3)

bekezdés



.

.

infó@elotisza.hu



NYILVÁNTARTÁSOK

 Orvosi igazolás/EÜ kiskönyv?/Munkaegyészségügyi kiskönyv?

 nyilvántartás az előállított termékek mennyiségéről, az 

előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az 

értékesítés helyéről, idejéről. (2 évig megőrizni, árusítás helyén 

tartani)

 Állati termékeknél: évenként megújított hatósági állatorvosi 

bizonyítvány

 Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás, 

húsbélyegző. (2 évig megőrizni, árusítás helyén tartani)

 Takarmányozási és adalékanyagokról, (5 év)

 állatgyógyászati készítményekről (5 év)

 növényvédő szerek felhasználásáról és az élelmezés-

egészségügyi várakozási időről, (5 év)

 előforduló betegségekről, a növények esetében kártevőkről,

 (5 év)

 adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről 



PROBLÉMÁK.

 Életszerűtlen követelményeket ró a kistermelőkre a 

nyilvántartásba vétel után előírt 210/2009 

kormányrendelet által megkövetelt bejelentési 

kötelesség. /Jegyző felé 2500 Ft illetékkel/ NINCS 

házhozszállítás kategória!

 Falusi vendégasztal szolgáltató, párlatát gazdaságából 

csak 2literes, zárjegyes palackból adhatja vendégeinek, 

teljes adómegfizetéssel. Üzlet létesítés kötelezettséggel.

 Ne kellejen a hálózati közüzemi vizet bevizsgáltatni. 

Ausztriában így van! ~ 30000 Ft/év

 136/2007 kormányrendelet, TEÁOR szám és 

szakmakód, 

 Kenyér, Pékáru…

 EÜ kiskönyv, 

 Rovarirtás, Hulladék…

 Őstermelői? Kistermelői? Vállalkozói?

 Gazdabolt? Szakképzettség…



BOR
 OBI minősítés (Ausztriában 3-4 fajta bevizsgáltatás ingyenes)

 Őstermelőként nem lehet 2 literes vagy annál kisebb kiszerelésű bort, 

így palackos bort értékesíteni. A 2 liternél nagyobb kiszerelésnél 

zárjegy kell. (Őstermelői tevékenységnek minősül a szőlőbor hordós 

és kannás kiszerelésben történő értékesítése felvásárlónak és termelői 

borkimérés keretében végső fogyasztónak, továbbá termelői 

borkimérés keretében kóstoltatásra és elvitelre kimérve történő 

kimérése- egyszerűsített adóraktár engedélyes).

 A szőlőbor termelői borkimérés keretében végső fogyasztók részére 

történő értékesítése a Jöt. 103. § (2) bekezdés 2. pontja értelmében 

nem jövedéki engedélyes kereskedelemi (a továbbiakban: 

kiskereskedelmi) tevékenységnek minősül.



.
 A bor, mint jövedéki termékekkel (nem őstermelői)  végzett 

kiskereskedelmi tevékenység főszabályként üzletből (Jtv. 109. § (1): 

üzlethelyiségből) végezhető.

 Az üzlethelyiség követelménye alól az alábbi kivételeket engedi meg 

a bor esetében:

- Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében, vásáron 

vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

keretében értékesítés, ha az értékesítés megkezdését megelőző 

három munkanappal bejelenti az értékesítés helyét, időpontját 

(ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat, és az 

értékesítési napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját), 

valamint a bor raktározására használt épület, épületrész címét 

(helyrajzi számát), - a kereskedelmi hatósághoz és a 

vámhatósághoz történő bejelentéssel,



ÖSSZEFOGLALÁS

 Őstermelő az egyszerűsített adóraktárában termelői 

borkimérés keretében végső fogyasztók részére értékesíthet 

hordós kiszerelésű szőlőbort kóstoltatás céljából és elvitelre 

kimérve, valamint hivatalos zárral ellátott kannás 

kiszerelésben. A termelői borkimérés egy speciális 

kiskereskedelmi forma, amelyre a Jöt. nem jövedéki engedélyes

kereskedelemre vonatkozó szabályai érvényesek. Az egyszerűsített 

adóraktár (pince) a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározottak 

szerint eleget tesz az üzlet fogalmának, így az egyszerűsített 

adóraktári telephelyen kívül, egyéb üzlet nem szükséges a 

kiskereskedelmi tevékenységhez. A kiskereskedelmi tevékenység 

végzésének feltétele a jegyzőhöz történő bejelentésről kiadott 

igazolás megléte. (Ker, tv. 3§. (6) Üzlet –működési engedély kell)

 Az egyszerűsített adóraktár engedélyes, mint nem jövedéki 

engedélyes kereskedő, termelői borkimérés keretében az értékesítés 

helye szerint illetékes vámhatósághoz tett előzetes bejelentést 

követően kitelepülhet.



.
 2012. január 1-jétől az előállítás helyén (az egyszerűsített 

adóraktárban) történő értékesítés a kereskedelmi szabályozás szerint 

nem feltétlenül minősül üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenységnek, hanem üzlet nélkül, közvetlen értékesítés 

keretében is folytatható, ezért az egyszerűsített adóraktárból 

történő termelői borkimérés üzlet nélkül is folytatható (nem 

kell működési engedéllyel és üzlethelyiséggel rendelkezni, a 

kereskedelmi hatósághoz tett bejelentésen túl az egyszerűsített 

adóraktári engedély módosítását kérve lehet az értékesítést folytatni.)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa: „a jövedéki törvény célja a 

központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges 

bevételek biztosítása és nem a hamisítás ellen küzdelem. A 

zárjegy a termék fogyasztói csomagolására felhelyezett bélyeg, 

amely igazolja, hogy a terméket adóraktárban állították elő 

(palackozták), onnan szállították ki és utána a jövedéki törvény 

szerinti adót megfizették.” „A borászati szabályok megkerülésével 

készült termékre jövedéki szabályoknak megfelelően felhelyezett 

zárjegy segíthet a fogyasztó felé legalizálni a hamisítványt.” A 

minőségi bizonyságot, a hamisítás ellen védelmet a borvidéki 

közösségek általi minőségtanúsító jegy biztosíthatná.



KISTERMELŐI RENDELET / PROBLÉMÁK

 Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és a 
feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) 
értékesíthetőek az előállítás szerinti megyében és Budapesten 
(régióban), vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az 
ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végső 
fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe, 
így a közétkeztetésbe is. Alkalmi RENDEZVÉNYRE 
ORSZÁGOSAN KELLENE ENGEDNI!



TERMÉKCÍMKE (FORRÁS: DOLCETA)

.
Kötelező élelmiszercímke 

információk 1-
Kötelező élelmiszercímke 

információk 2-

élelmiszer neve összetevők listája

élelmiszer fizikai állapotára vagy 
kezelésére utaló megnevezés (pl. 
füstölt, fagyasztott, szeletelt, sűrített)

a felhasznált anyagok csökkenő 
mennyiségi sorrendben történő 
feltüntetése

a „sugárkezelt” vagy az „ionizáló 
energiával kezelt” kifejezés az így 
kezelt élelmiszer jelölésében

húsösszetevők jelölése: „hús” és 
annak az állatfajnak a neve, 
amelyből származik

a 0,9 %-nál több genetikailag 
módosított összetevő (GMO) jelzése

az adalékanyag neve, csoportneve 
és E száma (pl. színezék)

a „Védőgázas csomagolásban” 
jelölés a név után, ha ez fennáll

az aromáknak az „aroma/aromák” 
szóval, az aroma nevével vagy 
leírásával való megnevezése

őshonos állatfajtára utaló név esetén 

fajtaazonosító igazolás

összetevő mennyiségi feltüntetése, 
ha alapvető fontosságú az 
élelmiszerben (pl. ez a neve)



.

.

Kötelező élelmiszercímke 
információk 3-

Kötelező élelmiszercímke 
információk 4-

közvetlenül az „aroma” szó után a 
kinin, illetve a koffein név szerinti 
feltüntetése

nettó mennyiség térfogategységben 
(liter, cl, ml) vagy tömegegységben 
(kg, gramm)

az allergén összetevők (pl. glutén, 
tej, hal, szója, dió, zeller) jelzése

a töltőtömeg feltüntetése, ha a 
szilárd élelmiszer folyadékközegben 
van

a fűszer külön jelölése, ha aránya az 
összetevők 2%-át meghaladja

minőségmegőrzési idő, 
fogyaszthatósági idő

édesgyökér, glicirrizin sav vagy 
annak ammónium sójának jelölése

tárolás (pl. hűtve tárolandó, száraz 
helyen tartandó, napfénytől védetten)

bizonyos összetevők, összetevő 
kategóriák mennyiségi jelölése (pl. 
zsírtartalom % vagy gramm)

az előállító, csomagoló vagy 
forgalmazó neve és címe

használati útmutató (amennyiben 
ennek hiánya a fogyasztót 
megtévesztheti)

származás helye (amennyiben ennek 
hiánya a fogyasztót megtévesztheti)



GAZDABOLT, TÁJBOLT. GAZDAPOLC (?)



ÁNTSZ AJÁNLÁS 2011

 Az élelmezésvezetőnek étlapot kell készítenie, 

amelyen egy adagra lebontva fel kell tüntetni az 

étkezések energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, 

cukor- és sótartalmát, s ezeket minden 

intézményben ki kell függeszteni. 

 Édesítőszer 6 éves kor alatt nem adható. (és utána? 

Jelölés a 

menükiírásban?)



KÖZBESZERZÉS - A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET A

KÖZÉTKEZTETÉS ÉLELMISZER ELLÁTÁSBA…?
 Kbt. 243. § g)  egy nagyobb város ezt nem tudja kihasználni az 

alacsony közbeszerzési értékhatár, valamint a Kbt. 40. § (6) 

bekezdése miatt.

 Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): - 193 000 euró, 

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 50 737 770 forint;

 Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszer eljárás 

szerinti közbeszerzései)

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint

- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

 Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók): 

 - 387 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 101 738 430 Ft.,

 - 4 845 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 

forint.

 Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszer eljárás szerinti 

közbeszerzései

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 



OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLLAMOSÍTÁSA

(2000 FŐ)? KÖZÉTKEZTETÉS?
A 100 LEGELADÓSODOTTABB ÖNKORMÁNYZAT

(egy főre jutó kötelezettségvállalás forintban)

42. Pécs 230 855

69. Miskolc 179 699

13. Hódmezővásárhely 449 780

31. Szolnok 262 424

91. Nyíregyháza 158 830

6. Esztergom 613 511 

23. Sopron 307 939

85. Székesfehérvár 165 453

38. Kaposvár 243 875

7. V. kerület 589 184

54. Tatabánya 207 539 

28. Dunaújváros 272 671

76. Szombathely 170 818

-------------------------------------------------------------------------------

1. Gelse 1 102 314 ;  2. Zalaszentiván 1 074 921 

3. Harkány 1 047 461 ;  4. Borsodszirák 860 672 

5. Cigánd 713 273 ;    8. Aba 580 069 



HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLAT (GHP)

Értékesítési célból, a magánlakóházi szintű 

élelmiszer-előállítókra vonatkozóan, a 

852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet II. melléklet, III. fejezet alapján.

vidéki élet jellemzői

kézműves élelmiszer előállítás hagyományai

kulturális örökségünk része

hagyomány által már bizonyított, rugalmas 

módszerek, feltételek

jövedelem kiegészítés, önfoglalkoztatás, munkahely

turizmus szolgáltatás



HÁZTÁJI?

.

Háztartási 

gazdaság

Kistermelő , családi 

és mikrovállalkozás, 

szövetkezés

HAZAI 
Szövetkezetek, 

Vállalatok

NEM

ZETK

ÖZI





TERMELŐI VÁSÁR



HAZAI JÓ PÉLDÁK

 Liliomkert /Káptalantóti (Harmathy Ildikó)

 Pesthidegkút/Máriaremete (Szilágyi Zsolt)

 Kerekegylet/Nagymaros (Bertényi Gábor)

 Újbuda/Gazdagrét (Somkutiné Bernek Éva)



HELYI TERMELŐI PIAC

 „helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a 

piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es 

körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az 

ország területén bárhol működő gazdaságából származó 

mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét 

értékesíti .” 

 Engedélyeztetés egyszerűsödött  

 Egyéni vállalkozó, vállalkozás (Kft….), 

szövetkezés NEM (de még lehet)   

 Békési dinnyés csak Békésben (40 km), Bp.-en; Szabolcsi 

alma csak Szabolcsban… Gesztenyeméz az alföldön 

nem… (és ez már törvény NGM módosítás nélkül nem is 

lesz máshogy)

 Kézműves NEM  



.



.



77 SZERVEZET IS KIÁLL AZ ÉLELMISZER ÁFA 

CSÖKKENTÉS MELLETT!

.



TÁJFAJTÁK A KÖZTERMESZTÉSBEN

.

.



KÖSZÖNJÜK!


