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I. Az élelmiszerlánc-felügyelet jogi 

szabályozása 
 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 

 

• 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -

forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről 
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény 

• 2008. szeptember 1-től hatályos 

• Egységes élelmiszerlánc-felügyelet: „SZÁNTÓFÖLDTŐL AZ 
ASZTALIG”  elv alapján egy hatóság felügyelete alá tartozik: 

– Talajvédelem 

– Növényegészségügy és növényvédelem  

– Takarmányozás 

– Állategészségügy és állatgyógyászat 

– Élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség 
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Célja: 
 

• A fogyasztók egészségének, érdekeinek védelme 

• Növények védelme, állatok egészségének megóvása 

• Élelmiszer-előállítás és értékesítés elősegítése 

• Élelmiszer- és takarmányvállalkozók érdekeinek védelme 

• Kockázati tényezők csökkentése, nemzetközi kereskedelem 
biztosítása 
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Elsődleges felelősség 

 Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer 

előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első 

magyarországi forgalomba hozó (a fogyaszthatósági, illetve a 

minőség-megőrzési időtartam lejártáig – felelős). 

  

 Kivéve, ha a hibát az előállító által javasolt tárolási és raktározási 

feltételek be nem tartásával más okozta. 
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Lakosság tájékoztatása, közérdekű adatok 

  

  

 
A törvény 71. §-a meghatározza, hogy egy jogsértés esetén melyek a  

kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok: 

 

•  Élelmiszer/takarmány megnevezése 

•  Pontos azonosítására alkalmas adatok 

•  Feltárt szabálytalanság 

•  A jogsértést elkövető vállalkozás cégneve és címe  
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Nyilvánosságra hozandó jogsértésnek minősül 

 

 

• Az élelmiszer emberi egészséget veszélyeztető 

szennyezettsége 

• Élelmiszer-hamisítás 

• Működési engedély nélküli élelmiszervállalkozási 

tevékenység vagy az engedély visszavonása 

• Ökológiai termelésre vonatkozó előírások megsértése 

• Takarmány szennyezettsége 

• Növényvédő szer, állatgyógyászati termék hamisítása 
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194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet  

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

• Büntetésekről szóló rendelet 

• Figyelembe veszi a vállalat gazdasági súlyát (az elért fogyasztói 

közönséget) 

• Minimum bírság: 15 eFt 

• Maximum: akár 2 MrD Ft 

• Adók módjára behajtható 

• Személyes felelősség érvényesíthető 



11 

 

Másodlagos élelmiszer-vizsgálat 

 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet  

 

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással 

kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről 
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Másodlagos élelmiszer-vizsgálat 

 

Szükségességét indokolta: 
 

• Fogyasztók védelme 
 

• Az import élelmiszerekkel kapcsolatos visszatérő, súlyos 
problémák 
 

• A Századvég közvélemény-kutatása szerint a Kormányprogram 
külföldi élelmiszerek fokozott ellenőrzéséről szóló pontja 96%-os 
társadalmi támogatottságot ér el 
 

• A Corvinus Egyetem felmérése szerint a lakosság elsődlegesen az 
import-élelmiszerektől tart 
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Másodlagos élelmiszer-vizsgálat 

A rendelet célja: 

• Nem biztonságos élelmiszerek kiszűrése 

kockázatelemzés alapján 

• Gyors hatósági intézkedés 

• A dátum átcímkézés, átírás és az élelmiszerhamisítás 

kiküszöbölése 
 

 A vizsgálatok nem kizárólag a külföldi árukra vonatkoznak, 

a felügyelet megkülönböztetés nélkül a magyar élelmiszereket is 

rendszeresen ellenőrzi.  
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Kockázat alapú hatósági ellenőrzések 

A hatóság kockázatosnak ítélhet egy szállítmányt, ha: 

 

• a származási hely és élelmiszer szerepel a                        rendszer 
riasztásai között, vagy ez alapján gyanú merül fel, hogy szennyezett 
a tétel (közreműködik a MÉBiH),  
 

• az azonosítható jel alapján megállapítható, hogy a termék nem 
engedélyezett üzemből származik 
 

• a korábbi ellenőrzések során probléma merült fel a ugyanazzal a 
szállítóval, termékkel kapcsolatban.  
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Az első betárolási helyként üzemelő vállalkozás 

köteles bejelenteni tevékenységét az MgSzH-nak 

 

Első magyarországi tárolási helynek számít: 

• nagy- és kiskereskedelmi egységek 

• elosztó központok 

• hűtőházak 

• előállító létesítmények 
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Vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettsége a 

szállítmányokról 

A vállalkozók az alábbi adatokat kötelesek bejelenteni a hatóságnak: 
 

• a jelentést tevő élelmiszer vállalkozás nevét, székhelyét, 

• az első magyarországi tárolási hely telephelyét 

• az élelmiszer megnevezését, 

• a beérkező szállítmány mennyiségét, 

• a jelentési időszak szerinti beszerzési árat, 

• a származás helyét, 

• állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény azonosító jelét. 
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Élelmiszer-biztonsági szempontból kockázatosnak ítélt 

szállítmányokat 2 nappal a szállítmány érkezése előtt be 

kell jelenteni az illetékes hatóságnak 

Ilyen termékek: 

• Élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt élelmiszerek (pl.: állati belsőség, 

nyesedék hús, fej vagy fejhús) 

• Lejárathoz közeli minőség- vagy fogyaszthatósági idejű élelmiszerek 

• A szállítmányonkénti tömeg alapján kockázatosabbnak minősülő élelmiszerek 

pl.: 20 tonna feletti élelmiszer-szállítmány  

 

Az ilyen termékeket rendszeresen felhasználó vagy forgalmazó vállalkozók 

esetében ez havi összesítő adatszolgáltatási kötelezettségre mérsékelhető. 
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Augusztus-szeptember összesített eredmények 

Másodlagos 

élelmiszervizsgálati adatok 

Bejelentések Ellenőrzések Szankciók 

figyelmeztetés 

Első magyarországi tárolási 

hely (élelmiszer előállító, 

kereskedő, vendéglátó) 

1985 868 45 

 

Szállítmány 

Előzetes 

bejelentés 

4835 1223 18 

Havi jelentés 6539 185 13 

 

Összesen 

 

13 359 

 

2276 

 

76 



19 

II. Az élelmiszer-kereskedelem 

aktualitásai 

• Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet  
 

• 2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari 

termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 

alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 

• Válságadó 
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Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, 

valamint  

előállításának engedélyezéséről,  

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) 

FVM rendelet  
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Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezése 

• A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az üzletek 

működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. 

rendeletet  

• A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet nem rendelkezik részletesen az 

élelmiszerek forgalomba hozatalának szabályairól, ezért megalkotásra került  

az élelmiszerek forgalomba hozatalának,  

valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló  

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet  
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Az élelmiszerek előállításának engedélyezése 

 

Előállító üzemek két típusa különböztethető meg:  
 

• engedélyköteles létesítmények a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) 

bekezdése alapján  

 Az engedélyköteles létesítmények azon élelmiszer forgalmazó helyek, ahol 

pl. állati eredetű élelmiszer előállítása is történik (hentesüzlet) 

 

• a nem engedélyköteles, csupán bejelentési kötelezettséggel rendelkező 

létesítmények tartoznak. 
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Az élelmiszerek forgalomba hozatalának 

engedélyezése 

 

• A rendelet 2. mellékletében nem szereplő élelmiszerek árusítása 
bejelentéshez kötött,  

 

• A 2. mellékletben szereplő élelmiszerek (pl.:hús, hal, tejtermék) árusítása 
külön engedélyhez kötött, melyet az MgSzH kerületi hivatala ad ki.   

 

• Az élelmiszerek forgalmazásánál 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
előírásait is be kell tartani.  
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Termékpálya törvény 
 

2009. évi XCV. törvény  

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 

vonatkozásában a beszállítókkal szemben 

alkalmazott tisztességtelen forgalmazói 

magatartás tilalmáról 
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Az élelmiszerlánc szereplői közötti:  

• piaci kapcsolatok rendezése 

• etikus üzleti magatartás érvényesítése 

• kiegyensúlyozott piaci alkupozíció biztosítása 

• kölcsönös bizalom és együttműködés megteremtése 

• az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása, fogyasztók 

bizalmának megőrzése 

A  termékpálya törvény célja 
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Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül pl: 

• a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást 

eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben; 
 

• a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen 

üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel összefüggő költségek - 

részben vagy egészben történő áthárítása a beszállítóra a 

kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő 

igénybevételével történő módon;  
 

• a beszállító érvényesen nem járulhat hozzá vele szemben történő 

tisztességtelen forgalmazói magatartás tanúsításához  
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2010. évi XCIV. törvény 

az egyes ágazatokat terhelő  

különadóról 
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Válságadó 

Adóköteles ágazatok: 
 

• Bolti kiskereskedelem   

• Távközlési szektor  

• Energiaellátó vállalkozás  

 

Az adó alapja a nettó árbevétel. 
 

A törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.  
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Válságadó mértéke bolti kiskereskedelmi 

tevékenység esetén 

 

• Az adóalap 500 millió Ft-ot meg nem haladó része után 0% 

• Az adóalap 500millió és 30 milliárd Ft közé eső része után 
0,1% 

• Az adóalap 30 milliárd és 100 milliárd forint közé eső része 
után 0,4% 

• Az adóalap 100 milliárd forint feletti része után 2,5% 
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III. Jogszabályi változások 

 

• Kistermelőkre vonatkozó jogszabályi környezet 

 

• Magyar Élelmiszerkönyv II. (emelt) szintű termék 

minőséget szabályozó előírásai 

 



31 

    

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 
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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. termelőtől 
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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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Magyar Élelmiszerkönyv  

 

II. (emelt) szintű termék minőségét  

 

szabályozó előírások 
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Magyar Élelmiszerkönyv II. (emelt) szintű termék 

minőségét szabályozó előírások 

 

Célok: 

• A magasabb hozzáadott értékű élelmiszerek tömegtermékektől való 

megkülönböztetése 

• Gyártók ösztönözése a magasabb minőségű termékek előállítására 

• Fogyasztói bizalom erősítése 

 

Önkéntes alapon működő rendszer! 
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Magyar Élelmiszerkönyv II. (emelt) szintű termék 

minőségét szabályozó előírások 

Már elkészült: 

• 2 - 100 számú irányelv; Megkülönböztető minőségi jelöléssel 

ellátott mézfélék 

 

Előkészítés alatt áll:  

• a különleges lekvárokra és szörpökre vonatkozó irányelv 

 

A jövőben sor kerül a különleges tejtermékek, a sütőipari termékek, 

majd a húsok emelt szintű  előírásainak kidolgozására. 
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V. Minőségpolitika 
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Közösségi oltalom alatt álló eredetmegjelölés:  

• „Szegedi (téli)szalámi” (2007. december 14.) 

• „Hajdúsági torma” (2009. október 21.) 

• „Makói (vörös)hagyma (2009. november 5.) 

• „Szegedi fűszerpaprika-őrlemény” (2010. november 3.) 
 

 

Közösségi oltalom alatt álló földrajzi jelzés:   

• „Budapesti téliszalámi” (2009. április 21.) 

• „Csabai kolbász” (2010. június 19.) 

• „Gyulai kolbász” (2010. június 19.) 
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Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők 

 

• Alföldi kamillavirágzat  

• Gönci kajszibarack  

• Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény  

• Szőregi rózsatő  

• Magyar szürkemarha hús 

 

http://www.szeporszag.hu/latnivalo_images/203321.jpg
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Közösségi oltalom alatt álló szeszes italok 

• Békési szilvapálinka 

• Gönc(z)i barackpálinka 

• Kecskeméti barackpálinka 

• Szabolcsi almapálinka 

• Szatmári szilvapálinka 

• valamint önmagában a „pálinka” és a 
„törkölypálinka” megnevezés 

 

 

Nemzeti oltalom alatt álló szeszes italok 

• Újfehértói meggypálinka  

• Göcseji körtepálinka  

• Pannonhalmi törkölypálinka 
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Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) gyűjtemény 

• Nyugat-Európában - francia kezdeményezésre 

- már több éve futó Euroterroirs program hazai 

adaptációja  

• 300 jellegzetesen magyar termék, növény- és 

állatfajta 

• A gyűjteményben szereplő termékleírások  

 a magyar nemzet kincsei  
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Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy 

Célja: 

• A különleges minőségű magyar élelmiszerek támogatása 

• Az élelmiszergyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre  

• Az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése 

• Országimázs erősítése 
 

Jelenleg több mint 80 mintegy 400 terméke viseli a védjegyet.  

http://www.kme.hu/content/csabai-szarazkolbasz-rud-szeletelt
http://www.kme.hu/content/gyorsfagyasztott-malnas-turokrem-torta
http://www.kme.hu/content/kajszi-agyas-barackpalinka
http://www.kme.hu/content/medve-sajt-csipospaprikas
http://www.kme.hu/content/mives-csipos-paros-kolbasz
http://www.kme.hu/content/venusz-etolajok
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IV. Az állami felügyelet elvárásai 

 

• Önellenőrzés! 

• Nyomonkövetési és minőségbiztosítási rendszerek 

működtetése! 

• Magyar termékek a kínálatban! 

• Együttműködés a hatóságokkal! 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


