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FELESLEG ÉRTÉKESÍTÉSE

Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint 
kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem 
üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti 
valaki. Üzletszerű a tevékenység akkor, ha valaki 
rendszeresen vagy tartósan, nyereség- és 
vagyonszerzés céljából értékesít. 
 nem köteles a tevékenységet gazdasági formában 

végezni, sem őstermelőként, sem kistermelőként, 
nem köteles nyugtát vagy számlát adni. 

 Ha az így keletkezett bevétele meghaladja az évi 
600000 Ft-t, személyi jövedelem fizetésére 
kötelezett. 



ŐSTERMELŐ

 Az őstermelői igazolvány 3 évig érvényes, azonban a 
hozzá kapcsolódó betétlapokat évente kell megújítani. 
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 

 Adószám
 Őstermelői adózással végezhető tevékenységek: 1995. 

évi CXVII. (SZJA) trv. 6. sz melléklet

a saját gazdaságban történő növénytermelés, 
ültetvénytelepítés, állattenyésztés, 

termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban 
előállított alap-anyag felhasználásával történik, 

ha az előállított termék vagy a tevékenység a 
melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe 

beletartozik



SZJA TRV. II. MELLÉKLET PL.
A), B) Növény, állati termékek
 Tej és tejipari termék
 Természetes méz, propolisz, virágpor, nyers méhviasz
 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, növény
 Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók, Gyümölcs 

és dió frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy 
szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, 
csumázott zöldség, burgonya, feldolgozott (véglegesen 
tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül fogyasztható) 
zöldség, gyümölcs és dió

 Fűszernövények és fűszerek, hazai gyógynövények
 Szőlőbor, szőlőmust
 saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés 

keretében történő párlatkészítés
C) Tevékenységek

3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői 
élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés



GYŰJTÉS
SZJA: A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság 
alatt a terület felett rendelkezési jogot gyakorlónak legalább a 
szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató magánszemélynek a 
gyűjtés eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát 
kell érteni. 
1996. LIII. Trv. a természet védelméről (Védett területen 

engedéllyel)
2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról (41.§. Értékesítésre – írásbeli hozzájáruláshoz köti 
a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtést, 
akár magánhasználati mennyiséget is. (2kg magán 
fogyasztásra). 



VÉDETT TERÜLETEN ENGEDÉLLYEL

• Régiósan illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, 
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM 
rendelet 1, melléklet 1. fejezet 37.pont 1.a) pont alapján 
20 000 Ft/eljárás. 

• ENGEDÉLY: hol (térképen jelölve), mennyit, mennyien 
(fő), mikor. 

• www.termeszetvedelem.hu (TIR)
• Az eljárás kb. 1 hónap ügyintézési idővel jár. Az 

eljárásba bevonásra kerülnek a terület kezelői pl. NP., 
Erdőgazdálkodási társaságok. 

• Hozzájárulás (erdő esetén írásban) díjfizetést kérhet a 
terület kezelője, tulajdonosa. 

http://www.termeszetvedelem.hu/


KISTERMELŐ

 TERMÉSZETES SZEMÉLY, mennyiségi és területi határok 
betartásával

 Kormányhivatal nyilvántartásba veszi (nem kell növényi és gomba 
alaptermékeknél), regisztrációs számmal látja el.

 Augusztus 1-től NEM KELL 15 000 Ft a kistermelői 
regisztrációhoz! (63/2012 VM). Regisztrációs díj: 3000 Ft. 

 210/2009 kormányrendelet szerint a helyi illetékes jegyzőnek 
bejelenti kereskedelmi tevékenység végzését. Az erről igazolást 
kap. 

 AGRÁRKAMARI REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZIK (Nov. 
30!), egyszeri díja 5000 Ft. (www.agrarkamara.hu )

http://www.agrarkamara.hu/


BEJELENTÉS
 a) a kistermelő neve, címe,
 b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye,
 c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.
+ Jegyzői bejelentés
 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. a kereskedő statisztikai száma;
 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni 

kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint; …

 8. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján
 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység jellege:



KERESKEDELMI TRV. 3§

 a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység,
 c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység,
 d) vásáron vagy piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység,
 e) közterületi értékesítés,
 f) közvetlen értékesítés,
 g) üzleten kívüli kereskedelem,
 h) csomagküldő kereskedelem,
 i) automatából történő értékesítés.



8. MENNYISÉGI HATÁROK NŐTTEK, ÚJ KATEGÓRIÁK
 Kifejlett, vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának 

értékesítése: heti 6 db (4); évi 72 db.
 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és húsának értékesítése***: heti 10 

db (0); évi 120 db.
 Kifejlett, vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése: heti 2 db (1); évi 24 db.
 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése***: heti 2 db (0); évi 24 db.
 Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése: heti 200 db.Víziszárnyas vagy pulyka levágása és 

húsának értékesítése: heti 100 db.
 Nyúlféle levágása és húsának értékesítése: heti 50 db
 Húskészítmény előállítása és értékesítése: heti 70 kg (50); évi 2600 kg.
 Tej értékesítése: NAPI 200 liter. ÉS PLUSZ Tejtermék előállítása és értékesítése: napi 40 kg.
 Méz és méhészeti termék értékesítése: Együttesen évi 5000 kg.
 Tojás értékesítése: heti 500 db (360); évi 20000 db.
 Hal értékesítése: évi 6000 kg.
 Növényi eredetű alaptermék értékesítése: évi 20 000 kg.
 Savanyúság: heti 150 kg (100); évi 5200 kg.
 Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg (0); évi 5200 kg. 

Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése: heti 50 kg (20).
 Vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése: heti 50 kg
 Termesztett gomba értékesítése: heti 100 kg.
 Egyéb termék: heti 50 kg. 
 Párlat:  évi 2 hl tiszta szesznek megfelelő párlat
Az éves mennyiség, az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával.  

Állatok: élősúlyban értendőek.



HOL ÉRTÉKESÍTHET? - ÉRTÉKESÍTÉS HATÁRAI
 Növényi alaptermékek (alma, krumpli), méz, élő hal: 

- Országosan végfogyasztónak. 
- Régión belül (előállítás szerinti megyében és Budapesten vagy 
a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság 
területén legfeljebb 40 km távolságra) lévő, kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítménynek értékesíthet.

 Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és bármely 
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. (Házhozszállítás)



NYILVÁNTARTÁSOK
 EÜ kiskönyv
 Kistermelői /őstermelői reg. szám + Agrárkamarai nyilv. szám
 Jegyzői igazolás
 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 (árusítás helyén)

 Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás, 
húsbélyegző. (2 évig megőrizni, árusítás helyén tartani)

 Tejcsíraszám vizsgálat - havi 2 minta 
 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 



KISTERMELŐ
 Kistermelői nyers hús (kecske, sertés, juh, szarvasmarha, 

strucc)  PIACON, RENDEZVÉNYEN NEM, de értékesíthető 
a gazdaságból, vagy házhozszállítással a Régión belül 
fogyasztónak, és kiskereskedelmi és vendéglátó egységnek. 
(VÁGÓHíDON LEVÁGVA)

 Ellenőrzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi 
vágása esetében a településen, végső fogyasztó számára
történő értékesítésnél nem kell a vágásnál a hatósági 
húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb heti 50 db házi 
tyúkféle, 25 db víziszárnyas vagy pulyka, 13 db nyúlféle vágása 
esetén. Kiskereskedelmi és vendéglátó egységek részére 
csak hatósági igazolással értékesíthető a szárnyasok és 
nyúlfélék húsa is.

 A kistermelő az élelmiszer előállítása során az alaptermékből 
feldolgozatlan terméket eredményező előállítási 
részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is 
elvégeztetheti, a nyomonkövethetőség biztosításával. (Hús 
füstöltetése, zöldség-gyümölcs szárítása, őrlése…)



.
 Kistermelői előállítás és értékesítés kategóriájába a méz 

mellett a méhészeti termékek is bele tartoznak.
 Csomagoló anyag újrafelhasználása
 A gyártmánylap helyett adatlapot, egyszerűbb 

adatokkal kell vezetni (falusi vendégasztal 
szolgáltatónak nem kell vezetni).

 Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn 
kívül a vele egy  háztartásban élő személy, valamint a 
kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban 
élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, 
nagyszülője is végezheti. 

 Alkalmi rendezvényekre kitelepülési díj (14 600 Ft / alkalom) 
NINCS!!!!!



ADATLAP MINTA
a) A kistermelő neve, címe

Példa Jázmin
1234 Település, utca, 01.

b) Az élelmiszer-előállítás helye
1234 Település, utca, 01.

c) Az élelmiszer megnevezése
Kistermelői meggy szörp

d) Az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása: cukor, meggylé, 
víz, tartósítószer: nátrium-benzoát.

e) Fogyaszthatósági/minőség-megőrzési időtartam
Minőség-megőrzési időtartam: 12 hónap.

f) Tárolási hőmérséklet
Szobahőmérséklet (18-22 °C)

Felhasználása kilencszeres hígításban ajánlott. 

Település, 2012. november 17.
…………………………………………

kistermelő aláírása



.
 Földhivatali bejegyzés lakó ingatlan státuszról (nem kell a 

kistermelőnél lennie, kikérhető a földhivatalból, ha szükséges), 
ingatlan vásárlási szerződés.

 Bérleti szerződés, használatba vételi szerződés, 
haszonélvezeti jog, amennyiben nem saját ingatlan a telephely. 

 Ivóvíz ellátást biztosító vízművel: ha a vízellátás hálózatból 
történik, (lakossági vízmű számla befizetések). 

 Vízjogi engedély: ha a vízellátás  saját kutas
 Szennyvízelvezetésről: csatornahálózatra csatlakozáskor a 

Csatornázási Művekkel (lakossági vízmű számlabefizetés) 
 Szennyvíz elhelyezésről: szennyvízakna működtetésekor, a 

tartályos szennyvízszállító vállalkozással kötött megállapodás
 Hulladék elszállító lakossági kommunális szerződés 

(számlabefizetések)
 Veszélyes hulladék, ha van, ártalmatlanítására esetében eseti 

szerződés szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozással, vagy 
az önkormányzati szolgáltatóval



TOJÁS, TEJ
 A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó 

kistermelõnek az általa termelt és a végső fogyasztó 
részére gazdaságában vagy házhoz szállítással, 
régión belül működő helyi piacon értékesített 
tojáson nem kell feltüntetnie a termelő 
megkülönböztető számát tartalmazó kódot, 
amennyiben az értékesítés helyén feltünteti a nevét és 
címét. A tojásrakást követően, 21 napon belül kell 
értékesíteni.

 Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült, 
nem hőkezelt tejtermékek: „nyers tejből készült” 

 A nyers tejet +6 - +8 °C között tárolva 24 óráig, 0 - +6 
°C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A tejet 
hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán 
belül lehet értékesíteni.



 Forrás: NÉBIH



BOR
 Az SZJA törvény szerint a saját gazdaságban 

termelt szőlőből saját gazdaságban készített 
szőlőmust, sűrített szőlőmust, szőlőbor 
értékesítése akkor őstermelői bevétel, ha a 
kiszerelés eléri a 0,5 litert. És az értékesítés 
kifizetőnek, és/vagy termelői borkimérésben 
végső fogyasztó részére történik. További feltétel, 
hogy az értékesítésükből származó bevétel 
az évi 7 millió Ft-ot nem haladja meg.

 Jöt.: termelői borkimérés: az egyszerűsített
adóraktárban vagy az egyszerűsített adóraktár
engedélyes tulajdonában, használatában lévő
üzlethelyiségben a saját termelésű szőlőbornak
elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben
fogyasztásra,



TERMELŐI BORKIMÉRÉS
 A bor elvitelre 2 liternél nagyobb palackban, 

maximum 10 literes kiszerelésben értékesíthető, 
akár hozott edényben is, nem kell hivatalos zárat 
alkalmazni.

 A termelői borkimérésben a nap végén egy Bor 
Kísérő Okmányt kell kitölteni az értékesített 
mennyiségről, részletezve a kóstoltatásra és 
elvitelre kimért mennyiséget.



.
110§. (11) A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, 

bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti 
alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés [Kertv. 2. §
14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] keretében 
is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes 
vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három 
munkanappal - bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, 
rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési 
napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező 
időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt 
épület, épületrész címét (helyrajzi számát).

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes, mint nem jövedéki engedélyes 
kereskedő, termelői borkimérés keretében az értékesítés helye 
szerint illetékes vámhatósághoz tett előzetes bejelentést 
követően kitelepülhet.

A FALUSI VENDÉGASZTAL szolgáltató, a termelői borkimérés 
keretében poharaztató kimérést vendégeinek nem végezhet! 

(Hegyközségi állásfoglalás www.kisleptek.hu /jogsegély ) 



.
PÁLINKA
 A bérfőzető a bérfőzött párlatot

a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy
b) - amennyiben a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -
előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
kistermelőnek minősül és megfizette a 64. § (5) bekezdés szerinti 
(teljes) adót - palackozott (max. 2 literes) kiszerelésben, zárjeggyel 
ellátva, vagy
- a saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi 
szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy
- a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország 
területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron vagy piacon 
nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 110. 
§ (11) bekezdés szerinti bejelentés megtételével értékesítheti. 



FALUSI VENDÉGASZTAL
 Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben 

a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó 
tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása 
helyben fogyasztásra a gazdaság helyén;

 A kistermelő az általa megtermelt vagy előállított, ÉS -
kiegészítő alapanyagként - vásárolt élelmiszer felhasználásával -
a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti 
kiskereskedelmi tevékenységként - falusi vendégasztalt 
üzemeltethet. A termelési, előállítási és értékesítési mennyiségek 
nem haladhatják meg az 1. melléklet A. részében meghatározott 
mennyiségeket.

 Falusi vendégasztal vagy a gazdaság helye szerinti településen 
rendezvény keretében, a kistermelő által levágott, az 5. § (4) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelő állományból származó, sertés, 30 
hónaposnál nem idősebb szarvasmarha, illetve 18 hónaposnál 
nem idősebb birka vagy kecske húsából elkészített ételt 
felkínálhatja helyben fogyasztásra.



.
 Az ökörsütés, birkapörkölt, házi diszótor… a falusi 

vendéglátónál és a rendezvényeken is engedélyezett. A 
sertés húsa csak alapos sütés-főzés után fogyasztható a 
résztvevők számára. A trichinella vizsgálatot is elvégzik a 
szakemberek, s a kedvező eredmény esetén az állat húsa a falusi 
vendégasztal szolgáltató számára lefagyasztható vendégek számára 
más alkalommal készítendő ételekhez.



.
 A vágásból származó hús, sertés esetében a 

2075/2005/EK rendelet szerint vizsgálat kedvező 
eredménye alapján, lefagyasztható, és a falusi 
vendégasztal keretében ételkészítésre 
felhasználható. A sertés vágását követő ételkészítési 
program során - amíg nem áll rendelkezésre 
2075/2005/EK rendelet szerint vizsgálat eredménye - az 
elkészített étel csak akkor kínálható fel fogyasztásra, ha 
a hústerméket, ételt biztonságos hőkezeléssel 
készítették el. A vágás és ételkészítési program 
keretében elkészített, de a helyszínen el nem fogyasztott 
ételt a kistermelő a továbbiakban csak 
magánfogyasztásra használhatja fel, vagy azt megfelelő 
módon meg kell semmisíteni.



HALÉTEL A VENDÉGASZTALON

 nem minősül hal vagy haltermék kereskedelmi 
forgalomba hozatalának a falusi szálláshely vagy 
vendégasztal szolgáltatást nyújtó által 
jogszerűen kifogott hal étkezési szolgáltatásként 
történő értékesítése.



VENDÉGASZTAL KÖNNYÍTÉSEK KISTERMELŐKNEK
 Könnyített higiéniai előírások
 Pénztárgép kötelem nincs
 Őstermelői adózás - gyűjtéssel is (SZJA trv. 6 

melléklet  C)
 A 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának, valamint előállításának 
engedélyezéséről, illetve bejelentéséről hatálya alá 
(2.§) nem tartozik a kistermelő, és a kistermelői 
vendégasztal szolgáltató. 

 A 62/2011 VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek 
előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről nem hatályos a 
kistermelőkre, így a kistermelői vendégasztal 
szolgáltatókra. 

 62/2011 VM rendelet 1. § (2) pontja alapján a 
RENDELET nem alkalmazandó az egyéb 
szálláshelyen végzett tevékenységekre! 



.
1.M/B. rész
A kistermelő által végezhető szolgáltatások
 állat vágása és húsának feldolgozása megfelelően 

kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy 
rendezvény helyén

 Ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, befőtt, 
lekvár, pogácsa) megfelelően kialakított hely a 
falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény 
helyén



KÖZÉTKEZTETÉS 
WWW.VEDEGYLET.HU

52/2010 FVM rendeletet a kistermelői 
élelmiszer-termelés, -előállítás és -
értékesítés feltételeiről.

2011. évi CVIII. Törvény a 
közbeszerzésekről (A Kbt. 120.§ e) 
hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, 
illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, 
tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és 
pékáru, méz, tojás, kertészeti növény 
beszerzése az uniós értékhatárig – ami a 
2012. évben nettó 54.560.000 Ft-ot jelent –
mentesek a közbeszerzési kötelezettség 
alól.”

http://www.vedegylet.hu/
http://www.vedegylet.hu/
http://www.vedegylet.hu/
http://www.vedegylet.hu/
http://www.vedegylet.hu/


14. JELÖLÉS, CÍMKÉZÉS
Csomagolatlan élelmiszer értékesítése esetén, a 

kihelyezett termék előtt fel kell tüntetni
- a kistermelő nevét,
- címét vagy a gazdaság helyének címét,
- termék nevét („kistermelői”, méz esetében „termelői” 
jelzővel).

Gyűjtött gomba csak szakellenőri engedéllyel
értékesíthető. Az engedélyt jól látható módon kell 
elhelyezni.



JELÖLÉS - „JÓL LÁTHATÓNAK”, „TISZTÁN
OLVASHATÓNAK” KELL LENNIE
 1. Csomagolatlan élelmiszer értékesítése esetén, a kihelyezett 

termék előtt fel kell tüntetni
- a kistermelő nevét,
- címét vagy a gazdaság helyének címét,
- termék nevét („kistermelői”, méz esetében „termelői” jelzővel).

 2. Csomagolt élelmiszer értékesítésénél, a csomagoláson fel kell 
tüntetni
- kistermelő nevét,
- címét vagy a gazdaság helyének címét,
- termék nevét („kistermelői”, méz esetében „termelői” jelzővel),
- fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési időtartamát
- tárolási hőmérsékletet fogyaszthatósági időtartammal rendelkező 
élelmiszerek esetében
- termék (nettó) tömegét,
- a kiskereskedelmi, vendéglátó egységek részére történı értékesítés 
esetén fel kell tüntetni még az összetevőket, csökkenő sorrendben 
való felsorolással.



.
Nettó

Nettó



EGY LÁTÓMEZŐBEN:

 élelmiszer megnevezése
 nettó mennyisége 
 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú 

italok esetében az alkoholtartalom 
 + 2014. december 12-ig a minőségmegőrzési

időtartam lejárati dátuma / a fogyaszthatóság 
időpontja, 



TÁPÉRTÉK JELÖLÉS - UGYANAZON LÁTÓMEZŐBEN
 A kötelező tápértékjelölés tartalma: 
 a) energiatartalom (100 g-ra vagy 100 ml-re 

vonatkozóan) és 
 zsír- és telítettzsírsav-tartalom, szénhidráttartalom, 

cukortartalom, fehérjetartalom, valamint sótartalom.
A KÖTELEZŐ TÁPÉRTÉKJELÖLÉS ALÓL 
MENTESÜLŐ ÉLELMISZEREK (19): 
 18. olyan csomagolásban vagy tárolóedényben található 

élelmiszerek, amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
kisebb;

 19. a végső fogyasztóhoz vagy a végső fogyasztót 
közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi 
létesítményekbe közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer, ideértve a 
kézműves élelmiszereket is. 



Nem kötelező az összetevők felsorolása a következő termékek esetében:
a) friss gyümölcs és zöldség, beleértve a nem hámozott, nem szeletelt vagy 
más hasonló kezelésnek alá nem vetett burgonyát,
b) szénsavas víz, amelynek jelölésében a szén-dioxid hozzáadását 
deklarálták,
c) erjesztett ecet, amelyet csak egy anyagból állítottak elő, illetve más anyagot 
nem adtak hozzá,
d) sajt, vaj, savanyú tej- és tejszínkészítmények, amennyiben az 
előállításukhoz a tej eredetű alapanyagon, enzimeken, 
mikrobatenyészeten, továbbá a friss és ömlesztett sajttól eltérő sajtok 
esetében az előállításhoz szükséges étkezési són kívül más anyagot nem 
használtak fel,
e) egyetlen alapanyagból álló élelmiszer, amelynek megnevezése a 
felhasznált anyaggal azonos, illetve megnevezése alapján a felhasznált anyag 
jellege egyértelműen azonosítható.

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM / 2015-től: 1169/2011/EK



Fel kell tüntetni:
a) az édesítőszert tartalmazó élelmiszerekben a megnevezéshez 
kapcsolódóan a jelölésen az „édesítőszerrel” kifejezést. A hozzáadott 
cukrot és édesítőszert együtt tartalmazó élelmiszereken a 
megnevezéshez kapcsolódóan a jelölésen a „cukorral és 
édesítőszerrel” kifejezést;
b) Élelmiszer-összetevők csoportjait, amelyeket csoportnevük és 
nevük (pl. „tartósítószer: nátrium-benzoát”) vagy csoportnevük és E 
számuk szerint kell feltüntetni az összetevők felsorolásában.

Csoportok: Színezékek; Módosított keményítők; Tartósítószerek; 
Édesítőszerek; Antioxidánsok; Térfogatnövelő szerek; Emulgeálószerek; 
Habzásgátlók; Sűrítő anyagok; Fényező anyagok; Zselésítő anyagok; 
Emulgeáló sók; Stabilizátorok; Lisztjavító szerek; Ízfokozók; Szilárdító 
anyagok; Étkezési savak; Nedvesítőszerek; Savanyúságot szabályozó 
anyagok; Tömegnövelő szerek; Csomósodást és lesülést gátló anyagok; 
Hajtógázok és csomagológázok



FEL KELL MÉG TÜNTETNI

c) aszpartámot tartalmazó élelmiszerek jelölésén a „fenil-alanin forrást 
tartalmaz” kifejezést;
d) 10%-nál több hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek jelölésén a 
„nagyobb mennyiség fogyasztása hashajtó hatású” kifejezést.
e) az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges 
alkoholtartalmat térfogatszázalékban, a Magyar Élelmiszerkönyv előírása 
szerint
f) húsösszetevők jelölése: „hús” és annak az állatfajnak a neve, amelyből 
származik. Őshonos állatfajtára utaló név esetén fajtaazonosító igazolás.
g) 0,9 %-nál több genetikailag módosított összetevő (GMO) jelzése
h) a töltőtömeg feltüntetése, ha a szilárd élelmiszer folyadékközegben van.
i) a fűszer külön jelölése, ha aránya az összetevők 2%-át meghaladja
ii) ALLERGÉN ANYAGOKAT



ALLERGÉNEK
1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek 

hibrid változatai) és azokból készült termékek, kivéve
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is(*),
b) búzából készült maltodextrin(*),
c) árpából készült glükózszirup,
d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt 
szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.
2. Rákfélék és azokból készült termékek.
3. Tojás és abból készült termékek.
4. Halak és azokból készült termékek, kivéve
a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv,
b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag.
5. Földimogyoró és abból készült termékek.

9. Zeller és abból készült termékek.
10. Mustár és abból készült termékek.
11. Szezámmag és abból készült termékek. 



6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve
a) finomított szójabab olaj és zsír(*),
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D-
alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol 
szukcinát,
c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek,
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.
7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve
a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt 
szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják,
b) laktit.
8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus 
avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió [Carya 
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia 
vera), makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és azokból készült 
termékek, kivéve
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt 
szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.

12. Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 
koncentrációt meghaladó mennyiségben.
13. Csillagfürt és abból készült termékek.
14. Puhatestűek és abból készült termékek.



Az összetevők mennyiségi feltüntetése kötelező, 
ha az összetevő vagy az összetevők egy csoportja
a) az élelmiszer megnevezésében megjelenik, 
vagy azt a fogyasztó általában összekapcsolja az 
adott megnevezéssel,
b) a jelölésen szavakkal, képpel vagy grafikával
hangsúlyozott, vagy
c) alapvető jellemzője az élelmiszernek és 
megkülönbözteti azt azoktól az élelmiszerektől, 
amelyekkel összetéveszthető lenne azok neve vagy 
megjelenése miatt.



ÉLELMISZERKÖNYV

Példák
a megnevezésre

Különleges minőségű szilvalekvár, 100g termék 350g szilva 
felhasználásával készült
. Összes cukortartalom: 55g/100g

Prémium szeder lekvár, 
100g termék 80g szeder felhasználásával készült, 
Almasűrítménnyel és cukorral édesítve
. Összes cukortartalom: 25g/100g. 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-az-elelmiszerek-jelolesehez



KÉZMŰVES ÉLELMISZER

KÉZMŰVES ÉLELMISZER megnevezés 
szempontrendszerét, az Élelmiszerkönyvben 2014-ben 
rögzítettek (2-109 és a    2-105 számú irányelv).
 kézműves pálinka, sör
 kézműves étolajok,
 kézműves ecetek,
 kézműves lekvárok, gyümölcsszörpök,
 Sajt, tejtermékek
 Hústermékek
Kézműves termék előállítása során törekedni kell a 
felhasznált adalékanyagok, segédanyagok csökkentésére, 
valamint a természetes anyagok felhasználására. Nem 
használhatók fel az alábbi csoportokba tartozó 
összetevők:  pótanyagok, imitátumok, mesterséges 
színezékek, aromák, édesítőszer, ízfokozók.



KÉZMŰVES ÉLELMISZER

KÉZMŰVES ÉLELMISZER megnevezés 
szempontrendszerét, az Élelmiszerkönyvben 2014-ben 
rögzítettek (2-109 és a    2-105 számú irányelv).
 A kézműves tejtermék alapanyaga rideg vagy átmeneti 

tartásban tartott állatoktól származhat. 
 Egyedi jelleggel bíró termék, amelynek előállítása során a 

különös gondosság, a „mívesség”, a kézzel végzett és a 
szaktudás által irányított munkafolyamat dominál.

 Az előállításnak a közvetlen emberi irányításon és a kézi 
munkavégzésen, emberi erőfeszítésen, tapasztalaton kell 
alapulnia. 

 Az előállítás során törekedni kell a felhasznált adalékanyagok, 
technológiai segédanyagok mennyiségének csökkentésére, 
valamint a természetes anyagok felhasználására. 

 Nem használhatók fel többek között az alábbi csoportokba 
tartozó összetevők: pótanyagok, mesterséges színezékek, 
aromák, édesítőszer, ízfokozók.



3. MAGYAR TERMÉK – HAZAI
TERMÉK

egyes önkéntes, megkülönböztető 
megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM 
rendelet



"A SAJÁT GAZDASÁG ELSŐDLEGES TERMELÉSÉN
ALAPULÓ ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLBÓL /KISTERMELŐI/  
MAGÁNHÁZI ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS JÓ HIGIÉNIA

GYAKORLAT ÚTMUTATÓ" 
Értékesítési célból, a magánlakóházi szintű élelmiszer-

előállítókra vonatkozóan, a 852/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet, III. fejezet 
alapján.

hagyomány által már bizonyított, rugalmas 
módszerek, feltételek



KÖSZÖNJÜK!.

Szabadkai Andrea
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület

www.kisleptek.hu
www.elotisza.hu

30/7688718
szabadkaia@elotisza.hu

http://www.kisleptek.hu/
http://www.elotisza.hu/
mailto:szabadkai@elotisza.hu
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