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Kormányzati feladatok 

• nemzeti stratégiák, cselekvési programok 

kidolgozása; 

• jogszabályalkotás az élelmiszerbiztonsági célok 

eléréséhez; 

• intézményi háttér, hatósági szervezet működtetése. 
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Teljes élelmiszerlánc szemlélet 

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény ; 

• „szántóföldtől az asztalig”: 
– Talajvédelem, 

– Növényvédelem, 

– Takarmányozás, 

– Állategészségügy, 

– Élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség kérdési nem választhatók szét; 

• megyei MgSzH-k integrációja 

      ügyintézés egyszerűsítése. 
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Élelmiszerbiztonság 

Az élelmiszerbiztonság megvalósításához szükséges: 

• Alapos hatósági ellenőrzés; 

• Felelős és felkészült élelmiszer-vállalkozások. 

 

Az élelmiszerbiztonságot befolyásolják: 

• Mezőgazdaság, környezeti tényezők; 

• Társadalmi, gazdasági hatások; 

• Fogyasztók. 



5 

A Vidékfejlesztési Minisztérium feladata I. 

• Jogszabályi környezet egyszerűsítése; 

• Jogszabályi hiányosságok felszámolása; 

• Rendeletek modernizálása; 

• Átlátható jogszabályok - korszerű élelmiszerlánc 

szemlélet terjesztése; 

fogyasztók és tisztességes vállalkozók 

védelme. 
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A Vidékfejlesztési Minisztérium feladata 

II. 

Jelenleg kidolgozás alatt van: 

 
• az étkezési célra forgalomba kerülő gombák gyűjtése, 

feldolgozása és forgalomba hozataláról szóló rendelet-tervezet; 

• az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként vagy élelmiszer 
összetevőként forgalomba hozható gyógynövényekről szóló VM 
rendelet-tervezet; 

• a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló rendelet-
tervezet. 
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Étkezési célra forgalomba kerülő gombák gyűjtése, 

feldolgozása és forgalomba hozatala I. 
 

Rendeletalkotást indokolja, hogy: 

• a gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 

16/1982. egészségügyi minisztériumi rendelet hatályát 

vesztette ; 

• hiányzik a gombaminősítés egységes megítélése. 

 

Jogszabálytervezet              gyűjtési, feldolgozási, forgalmazási, 

minőségi, ellenőrzési szabályok. 
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Étkezési célra forgalomba kerülő gombák gyűjtése, 

feldolgozása és forgalomba hozatala II. 

Rendelet-tervezet célja: 

• egységes, élelmiszerbiztonsági központú megközelítés; 

• egységes elbírálás a piacokon, árusító helyeken; 

• emberi egészség megőrzése; 

• gombamérgezések csökkentése. 
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Étkezési célra forgalomba kerülő gombák gyűjtése, 

feldolgozása és forgalomba hozatala III. 

Rendelet-tervezet előírja: 

• gomba-szakellenőrök működésének, ellenőrzésének feltételeit; 

• nyomonkövetési rendszer kialakítását vendéglátó helyeken 

formanyomtatványok; 

• gomba-szakellenőri tevékenység feltételeit: 

– üzletszerű gazdasági tevékenység 

– szükséges a meghatározott képesítés 

– bejelentés-köteles az MgSzH felé. 
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Étkezési célra forgalomba kerülő gombák gyűjtése, 

feldolgozása és forgalomba hozatala IV. 

 

Rendelet mellékletében szereplő gombajegyzék: 

• forgalomba hozható gombák jegyzéke; 

• konkrét fajokat tartalmaz; 

• 62 gombafaj, közülük 7 föld alatti; 

• jegyzékben nem szereplő gombák árusítása => engedélyhez 

kötött; 
 

A rendelet jelenleg EU-s notifikáció alatt áll. 



11 

Az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként 

vagy élelmiszer összetevőként forgalomba hozható 

gyógynövényekről szóló VM rendelet-tervezet 

 

Hiánypótló jogszabály: 

 
 

• Élelmiszerként forgalomba hozható gyógynövények listája; 

• Nem érinti a gyógyászati és kozmetikai célú felhasználást; 

• Határterületet érint a gyógyszerek és élelmiszerek között. 

    

    Egyeztetése folyamatban van!!! 
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Az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként 

vagy élelmiszer összetevőként forgalomba hozható 

gyógynövényekről szóló VM rendelet-tervezet II. 

Célja: 

• Gyógynövényekből előállított  

 termékek széles elérhetősége a lakosság számára; 

• Közvetetten munkalehetőségek megőrzése. 
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Az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként 

vagy élelmiszer összetevőként forgalomba hozható 

gyógynövényekről szóló VM rendelet-tervezet III. 

A rendelet elemei: 

• Előzetes kontrol a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan; 

• Minősítési rendszer; 

 

Biztosítaná a termékek élelmiszerbiztonsági és 

minőségi  megfelelőségét. 
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Az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként 

vagy élelmiszer összetevőként forgalomba hozható 

gyógynövényekről szóló VM rendelet-tervezet IV. 

A rendelet elemei: 

• Képesítési követelményeket határoz meg: 
− Felvásárló, 

− Minőségbiztos, 

− Hatósági ellenőrző szakember számára; 

• Egyes gyógynövények és belőlük készült termékek  
laboratóriumi vizsgálatát szabályozza                        

       megfelelőségi okirat.        
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Az egyes emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként 

vagy élelmiszer összetevőként forgalomba hozható 

gyógynövényekről szóló VM rendelet-tervezet V. 

A rendelet mellékletei: 

• 1. mellékletben felsorolt növények- mennyiségi korlátozás 
nélkül; 

• 2. mellékletben felsorolt növények-  mennyiségi 
korlátozással/meghatározott élelmiszerekhez. 

A növények leírásai, beltartalmi értékei a  Magyar 
Élelmiszerkönyv részeként rendeletben lesz majd 
megállapítva. 
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A vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételei 

Jelenleg 3 különálló rendelet szabályozza: 

 
• az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. 

(X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet; 

 

• a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -
forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes 
rendelet;  

 

• a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007.  

(VII. 10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet.  
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A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételei 

A jogalkalmazást nehezíti a széttagoltság: 

 

• Hatályos jogszabályok közötti párhuzam; 

• Technológia fejlődését figyelmen kívül hagyása. 

 

Új rendelet kidolgozása 
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Az új rendelet: 

• Hatályon kívül helyezi a 3 rendeletet; 

• Egységes, áttekinthető új szabályozást biztosít; 

• Nem terheli indokolatlan kötelezettségekkel a vállalkozót; 

• Hatékonyan szavatolja a fogyasztók védelmét. 

A vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

szóló VM rendelet-tervezet 
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A vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló VM rendelet-tervezet II. 

A tervezet főbb elemei: 

 

• EU szabályozással összhangba kerülnek a vendéglátó létesítményekre 
vonatkozó strukturális előírások; 

• rugalmasabbá válik a különböző élelmiszertípusok szakosított 
tárolásának követelménye; 

• indokolatlan adminisztratív előírások szűnnek meg ; 

• meghatározásra kerülnek a vadászati termékek vendéglátóipari 
felhasználására vonatkozó szabályok;  

• lehetővé válik kistermelői nyers tej átvétele; 

• korszerűbbé válik az ételminta tárolására vonatkozó szabályozás. 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


