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Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
bevezetése és a hatósági díjak 
rendszerének felülvizsgálata 

 
 

Budapest, 2012. június 12. 
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Felügyeleti díj 

• 2012. január 8-án lépett hatályba az élelmiszerlánc törvény 
módosítása 

• Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az élelmiszerlánc 
hatósági felügyeleti tevékenységével összefüggő feladatai 
ellátásának fedezése érdekében az élelmiszerlánc-szereplők évente 
felügyeleti díjat kötelesek fizetni.  

• A felügyeleti díj mértéke az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó 
tevékenységből származó - jövedéki adó, illetve népegészségügyi 
termékadó nélkül számított - előző évi értékesítési nettó 
árbevételének, vagy - személyi jövedelemadó bevallásra köteles 
természetes személy - előző évi jövedelmének 0,1%-a. 
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Felügyeleti díj 

• A cél, hogy többen fizessenek, de kevesebbet! 

• Olyan ágazatok is bekapcsolódjanak a hatósági munka 
finanszírozásába, amelyek eddig is a hatósági munka jelentős részét 
lekötötték, de nem fizettek be díjat, pl. a kereskedelem. 

• Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésével párhuzamosan a 
tárca felülvizsgálja az igazgatási szolgáltatási díjak rendszerét annak 
érdekében, hogy mely díjak csökkenthetők, vagy eltörölhetők. 

• Különösen azokban az ágazatokban, amelyek eddig nagyobb terhet 
viseltek a hatósági díjak terén, pl. húsipar, tejipar. 
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Felügyeleti díj 
• Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy vagy gazdálkodó 

szervezet, aki/amely 

• az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat 
forgalomba hoz, 

• élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, 
növényi terméket, illetve szaporító és ültetési anyagot forgalomba hozza, 

• a nyilvántartott vagy engedélyezett élelmiszer-vállalkozás, 

• a nyilvántartott vagy engedélyezett takarmány-vállalkozás, 

• állatgyógyászati készítményt vagy terméket állít elő vagy forgalmaz, 

• engedélyköteles növény vagy talajkezelő terméket, illetve EK-műtrágyát 
állít elő vagy forgalomba hoz, 

• állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, feldolgozását, 
szállítását végzi vagy az ezekből származó terméket forgalomba hoz, 

• nyilvántartott vagy engedélyezett laboratóriumot üzemeltet. 

 



5 

Felügyeleti díj 
• Enyhítő szabály: 

• A felügyeleti díj mértéke élelmiszert kizárólag a végső fogyasztó 
számára értékesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezett 
mikrovállalkozás és kistermelő esetén évi húszezer forint, 
kisvállalkozás esetén évi hétszázezer forint. 

• Termelői szerveződés átvállalhatja tagjaitól a díj megfizetését 
írásbeli megállapodással. 

• Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a 
mezőgazdasági kistermelő kizárólag az őstermelői tevékenysége 
vonatkozásában. 

• Mezőgazdasági kistermelő: az az őstermelő, akinek az éves 
jövedelme nem haladja meg a 8 millió forintot  
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Felügyeleti díj 
• A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés 

alapjául szolgáló nettó árbevételét, illetve jövedelmét. A bevallási 
kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. 

• a NÉBIH 2012-ben június 30-ig szankció nélkül befogadja a 
bevallásokat. 

• A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, 
egyenlő összegben köteles megfizetni július 31. napjáig, illetve 
január 31. napjáig. 

• Nem kell megfizetni a felügyeleti díjat, ha annak mértéke nem éri el 
az ezer forintot. 

• A felügyeleti díj bevallására kötelezettnek olyan nyilvántartást kell 
vezetnie, amelyből a felügyeleti díj alapjának, mértékének 
számítása egyértelműen megállapítható. 
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Felügyeleti díj 

• A befolyt felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági 
stratégiában, a többéves tervben és az éves ellenőrzési 
tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani.  

 

• Az országos főállatorvos beszámol az országgyűlésnek a 
befolyt felügyeleti díj felhasználásáról.  

• A jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig kell az 
Országgyűlés elé terjeszteni. 
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Szankciók 
• A határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot 

kell fizetni. A meg nem fizetett felügyeleti díj és a késedelmi pótlék 
adók módjára behajtandó köztartozás. 

• Mulasztási bírság szabható ki, ha a felügyeleti díj bevallására kötelezett 
a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, 
késedelmesen, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. 

• A mulasztási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb 
összege ötszázmillió forint, de legfeljebb a megelőző üzleti évben elért 
nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka. 

• Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a felügyeleti díj bevallási és fizetési 
kötelezettség ellenőrzése érdekében a lezárt helyiség felnyitásával, az 
ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok 
területére, üzemi helyiségbe belépni és ellenőrizni, továbbá 
dokumentációt, számviteli bizonylatokat megvizsgálni. 
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Hatósági díjak 

• Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésével párhuzamosan a 
tárca felülvizsgálta az igazgatási szolgáltatási díjak rendszerét. 

• A felülvizsgálat eredményeként a korábbi díjak kétharmada 
eltörlésre kerül és mértékük is csökken. 

• Ennek keretében eltörlésre kerülnek például: 

• Az ENAR díjak 

• Az állatszállítás díjai 

• Állattartó telep engedélyezési eljárásának díja 

• Állattartással kapcsolatos általános igazolási díjak eltörlése 

• Szarvasmarha húsvizsgálat díja kb 25%-kal csökken. 
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Hatósági díjak 

• Az új díjrendeletben összevonásra kerülnek a korábbi, önálló 
miniszteri rendeletekben kiadott díjrendeletek, csökkentve ezzel a 
jogszabályok számát és növelve az átláthatóságot. 

• Az új díjrendelet címe: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási 
díj fizetésének szabályairól szóló VM rendelet 

• Jelenleg is tart a közigazgatási egyeztetés,                       
véleményezési határidő: június 14. 

• Várhatóan augusztus 1-jén lép hatályba az új rendelet 

• És egyidejűleg hatályon kívül helyezi a korábbi díjrendeleteket: 11 
miniszteri rendelet, illetve azok mellékletei. 
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Szarvasmarhák törökországi exportja 
 

- Kedvező felvásárlási ár  visszaélések (ikerellés, stb.) 

- 2011. december: török export ideiglenes felfüggesztése 

- Tárgyalások a török féllel  2012 februárjában megszüntették 

- Intézkedések: 

- Magyar hatóság által kijelölt gyűjtőállomások 

-  Exportbizonyítványok aláírására jogosult hatósági tisztviselők kijelölése 

-  Aláírás, bélyegzőlenyomat és egyedi hologramos matrica  

- Feljelentések megtörténtek (állatorvosok, állattartók ellen), 

szankcionálások is megtörténtek ill. folyamatban vannak 

+ Juh, kecske: Új exportbizonyítvány minta  már továbbtartásra/tenyésztésre 

szánt juh- és kecskefélék exportja is lehetséges (eddig csak vágóállatok) 


