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Helyi termékek 

 

 

Foglalkoztatás, munkahelyteremtés 

Vidéki életterek megőrzése 

Magyar élelmiszerkultúra 

Környezeti fenntarthatóság 

Város és vidék kapcsolata 
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A helyi termékek piacra jutását 

támogató jogszabályi háttér  

 A kistermelői rendelet módosítása 
4/2010. (VII. 5.) VM rendelet  

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-
ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról 

 

A közbeszerzési törvény módosítása 
2010. évi LXXXVIII. törvény 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 

 

Jövedéki törvény módosítása 
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 
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A kistermelői rendelet 

módosítása 
 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a kistermelői  

 élelmiszer-termelés, -előállítás és  

 -értékesítés feltételeiről szóló  

 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és  

 az élelmiszerek jelöléséről szóló  

 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 
módosításáról 
 

 Az átdolgozott jogszabály nagyobb mozgásteret biztosít a 
gazdáknak az élelmiszer-előállításhoz, bővíti a végezhető 
szolgáltatások körét és az értékesítési helyszíneket, valamint 
csökkenti az adminisztrációs és költségterheket.  
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Uniós jogszabályi háttér 

 Az Európai Unió higiéniai rendeletcsomagja 

 852/2004 EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról 

 853/2004 EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályainak megállapításáról  

 854/2004 EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó 
különleges szabályok megállapításáról 

  

 A „hagyomány és rugalmasság elvének” megfelelően a nemzeti 
kormányok engedményeket tehetnek a „kisléptékű, helyben és 
közvetlenül a fogyasztónak értékesített élelmiszerek” tekintetében 
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A rendelet új elemei 

 

 

 

 

 

A kistermelő által végezhető szolgáltatások körének szélesítése: 

magánszemély, valamint kistermelő részére húsfüstölés, terménytisztítás, 

zöldség-, gyümölcs-, olajosmag-szárítás, -őrlés, -préselés lehetővé tétele.  

 

A levágható állatok mennyiségének bővítése 

 

Az értékesítési távolságok és körülmények racionalizálása 
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A rendelet új elemei 

   

 A falusi turizmus kiteljesedésének 

érdekében a falusi vendégasztal 

fogalmának módosítása és 

életszerűbb szabályozása. 

 

A házi disznóvágás, az ökörsütés, a 

birkapörkölt-készítés lehetővé tétele 

a falusi vendéglátónál és a 

különféle rendezvényeken. 
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A közbeszerzési törvény módosítása 

2010. évi LXXXVIII. törvény 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

módosításáról 

 

2010. szeptember 15-től hatályos. 

 
 

      

      

      Legfontosabb változtatás, hogy a 
     közétkeztetést végző intézmények 
     közbeszerzés nélkül, közvetlenül a 
     helyi termelőtől vásárolhatnak 
     nyers húst, zöldséget, gyümölcsöt, 
     tejet és tejterméket, mézet, tojást 
     és gabonát. 
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A közbeszerzési törvény módosításának 

köszönhetően… 
- a kistermelők közvetlenül értékesíthetik  

 termékeiket a közétkeztetésben 
 

- növekszenek a hazai gazdák által termelt  

 minőségi termékek piacra jutásának lehetőségei 
 

- jelentős mennyiségű energia takarítható meg a szállítási távolságok 
csökkenésével 

 

- kiszámítható, biztos kalkuláció és hatékonyabb kommunikáció 
valósítható meg a beszállítói és a vásárlói oldal között  

 

- a lánckereskedelem kiiktatásával széleskörű és közvetlen 
együttműködési lehetőségek nyílnak meg a felek előtt 
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A jövedéki törvény módosítása 

 2010. évi XC. törvény 

 egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

megalkotásáról, illetve módosításáról  
 

 A szabad pálinkafőzés 2010. szeptember 27-től hatályos 

 A Pálinkatörvény nem módosult! 
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A szabad párlatfőzésre vonatkozó 

legfontosabb változtatások 

 A 18. életévét betöltött magánszemély saját gyümölcséből vagy kipréselt 
szőlő törkölyéből legálisan főzhet párlatot 

    

 Saját fogyasztásra szánt párlatfőzés: 
  - 50 liter gyümölcsszeszig 

    nem kell jövedéki adót fizetnie,  

  - a főzést nem kell előre bejelentenie, 

  - a készüléket (100 liter alatt) nem kell  

  engedélyeztetnie. 

 

 A regisztrált kistermelő saját gazdasága helyén folytatott falusi 
vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében zárjeggyel ellátott, 
legfeljebb kétliteres palackokból kínálhat pálinkát vendégei részére. 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

 

 

 


