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Szervezet  

Célcsoport 
(termelő, 

szolgáltató, 
fogyasztó) 

Tag 

Helyi termék, szolgáltatás 



Fogalmak 

178/2002/EK RENDELET 
• „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy 

feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi 

fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek 

fogyasztanak el. Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a 

rágógumi, valamint az elõállítás, feldolgozás vagy kezelés során 

szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is. 

• élelmiszeripari vállalkozás: nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- 

vagy magánvállalkozás, amely az élelmiszerek termelésével, 

feldolgozásával és forgalmazásával összefüggõ tevékenységet végez 

• végső fogyasztó: egy élelmiszer utolsó fogyasztója, aki nem egy 

élelmiszeripari vállalkozás tevékenysége során használja fel az 

élelmiszert. 

 

 



.  
• kiskereskedelem: élelmiszerek kezelése és/vagy feldolgozása és 

tárolása az élelmiszerek eladásának vagy fogyasztók részére történõ 

átadása helyén, beleértve az elosztóközpontokat, a közétkeztetési 

tevékenységet, az üzemi étkezdéket, az intézményi étkeztetést, az 

éttermeket és az egyéb, élelmiszerellátó helyeket, üzleteket, 

bevásárlóközpontokat ellátó létesítményeket és nagykereskedelmi 

árusítóhelyeket; 

• forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány készentartása 

eladás céljára, beleértve az élelmiszer vagy takarmány eladásra való 

felkínálását, vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vagy 

ellenérték fejében történõ átadásának bármely egyéb formáját, 

valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását, forgalmazását 

vagy átadásának egyéb módját; 

• elsődleges termelés: elsődleges termékek elõállítása, termesztése 

vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a 

haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig. Ugyancsak ide tartozik 

a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása; 



852/2004 EK rendelet 
• "alaptermékek": elsődleges termelésből származó termékek, 

beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és 

halászatból származó termékeket; 

• "feldolgozás": az eredeti terméket lényegesen megváltoztató 

bármely tevékenység, beleértve a melegítést, füstölést, pácolást, 

érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy ezek  

kombinációját; 

• "feldolgozatlan termékek": olyan élelmiszerek, amelyeken még 

nem végeztek feldolgozást, és pl. szétválasztott, részekre osztott, 

elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt, vágott, 

tisztított, darabolt, kifejtett, tört, hűtött, fagyasztott, 

mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek; 

• "feldolgozott termék": a feldolgozatlan termékek feldolgozásából 

származó élelmiszerek. Tartalmazhatnak olyan összetevőket, melyek 

az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságot ad 

 



2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
• forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely 

termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve 

igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre 

bocsátása; 

• kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi 

tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység; 

• kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek 

keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások 

eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra 

megbízás alapján szerződést köt; 

• kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 

• kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység 

keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése 

és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a 

végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; 

 



.  
• csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, 

amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, 

ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti 

döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt 

bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi 

kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a 

megjelölt címre; 

• mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított 

jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; 

• közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom 

számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

• közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében 

termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén; 

 

 



.  • üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából 

létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési 

egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az 

elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan 

épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak; 

• üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, 

illetve javára eljáró személy által a termék 

forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett 

kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más 

tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e 

célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával 

folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 



.  
• vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy 

terület, ahol rendszerint többen folytatnak 

idényjellegű vagy meghatározott 

eseményekhez, naptári napokhoz kötődő 

eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet; 

• vendéglátás: kész- vagy helyben készített 

ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 

céljából történő forgalmazása, ideértve az 

azzal összefüggő szórakoztató és egyéb 

szolgáltató tevékenységet is; 



Őstermelő 
• Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem 

egyéni vállalkozó magánszemély, aki a 1995. évi CXVII. 

(SZJA) törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek 

előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek 

igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve 

a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak 

minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi 

gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő 

családtagját is. 

• Mezőgazdasági kistermelőnek ADÓJOGILAG az az 

őstermelő tekinthető, akinek az adóévben – jogszabály 

alapján kapott támogatás összegével csökkentett – 

őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem 

több 8 millió forintnál 



Őstermelő 

• Az őstermelői igazolvány 5 évig érvényes, azonban a hozzá 

kapcsolódó betétlapokat évente kell megújítani. 436/2015 kr. 

• Lejártakor okt 1- dec 31 között lehet megújítani 

• 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 



Saját gazdaság 
• Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély 

rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a bérelt 

eszközöket is), a termelés szervezése és - a vetőmag-bértermelés, a 

bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a 

termelés eredményének felhasználása felett. (1995. évi CXVII. törvény Szja 

trv. 3§. 18.) 

• Gazdaság helye: az élelmiszer-termelő állat tartásával és az élelmezés 

céljára termesztett növények termesztésével összefüggő gazdasági udvar, 

illetve a termék előállítás helye; (52/2010 Fvm rendelet 2§ 12.) 

• Kistermelő gazdaságában nevelt állat: olyan állat, amelyet a kistermelő a 

levágást közvetlenül megelőzően születésétől vagy kikelésétől kezdve, vagy 

baromfi esetében legalább 3 hét, nyúlfélék esetében legalább 4 hét, 

sertés, szarvasmarha, juh, kecske, strucc és emu esetében legalább 3 

hónap időtartam alatt a gazdaságában nevelt; 

 



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 írásbeli 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 14/2015. FM rendelet 1, melléklet 1. fejezet 

37.pont 1.a) pont alapján 10 000 Ft/eljárás.  

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

mikor.  

• www.termeszetvedelem.hu (TIR) 

• Hozzájárulás (erdő esetén írásban) díjfizetést kérhet a terület 

kezelője, tulajdonosa.  

 

http://www.termeszetvedelem.hu/


SZJA trv. 6. 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 



Közös őstermelői igazolvány 

Közösen folytatható a mezőgazdasági őstermelés, ha az őstermelő, a  

közös háztartásban élő családtagjával közös őstermelői igazolvány 

kiváltásával folytat közös tevékenységet (közös őstermelői 

tevékenység). Ilyen családtagnak minősül a mezőgazdasági 

őstermelő házastársa, egyeneságbeli rokona (ideértve örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermekét, vagy örökbefogadó, 

mostoha- és nevelőszülőjét is). 

Ennek feltételei:  

- ha a minden családtag az őstermelői jövedelmére ugyanolyan 

adózási módot választ,  

- ha egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban nem állhatnak,  

- ÁFA tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmazzák.  

MUNKJOG!     



Kistermelő - 52/2010 FVM r. 
 TERMÉSZETES SZEMÉLY, mennyiségi és területi határok betartásával 

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

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

 AGRÁRKAMARI REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZIK tagdíja 
jövedelemarányos, de min, évi 2000 Ft. (www.agrarkamara.hu ) 
www.nak.hu 

 

A kistermelő  a forgalomba hozni kívánt élelmiszerének előállítása során 

előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással (nem engedélyes 

üzem) elvégeztethet, a nyomon követhetőség biztosításával. (zöldség-gyümölcs 

szárítása, őrlése…) 

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. 

Kistermelő ételkészítési szolgáltatást nyújthat I.B melléklet.   

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.agrarkamara.hu/


Bejelentés 
illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak, írásban 

• 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. 

 



Mennyiségi határok 
• Kifejlett, vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése: 

heti 6 db ;  évi 72 db. 

• 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és húsának értékesítése***: heti 10 db ;  évi 120 

db. 

• Kifejlett, vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése: heti  2 db ;  évi  24 db. 

• 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése***: heti 2 db; 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  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; évi 20000 db. 

• Hal értékesítése:  évi 6000 kg. 

• Növényi eredetű alaptermék értékesítése: évi 20 000 kg. 

• Savanyúság: heti 150 kg ; évi 5200 kg. 

• Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg;  évi 5200 kg. Egyéb feldolgozott 

növényi eredetű termék értékesítése: heti 50 kg. 

• 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. 

 



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 (értékesítés helye) 

• 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  

 

 



. • 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 



HÚS 

• 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. 



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.  



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, valamint  

– más kistermelőtől vásárolt késztermék felhasználásával 

falusi vendégasztalt üzemeltethet.  

A termelési, előállítási és értékesítési mennyiségek nem 

haladhatják meg az 1. melléklet A. részében meghatározott 

mennyiségeket. 



Vendégasztal 
• A kistermelő falusi vendégasztal szolgáltatást is végezhet.  

• A kistermelő ételkészítési szolgáltatást végezhet.  

• 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.  

• A vágást és ételkészítési programot az állatvágás előtt 48 órával, írásban be 

kell jelenteni az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 

hivatalnak. 

 



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. 

 



. az 1. melléklet B. részében meghatározott 

szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más 

kistermelők részére. 

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 

 

 



Jelölés, cimkézés 

• Jelölés - 1169/2011/EK;  

• 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM 

együttes rendelet-  

• 36/2014 FM rendelet 

 

ALLERGÉNEK! 

 



. 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. 



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

változatai) és azokból készült termékek,  

2. Tojás és abból készült termékek. 

3. Halak és azokból készült termékek, kivéve 

4.  Földimogyoró és abból készült termékek. 

5.  Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is),  

6. Diófélék, azaz mandula , mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, 

makadámia és queenslandi dió és azokból készült termékek,  

7. Zeller és abból készült termékek. 

8. Mustár és abból készült termékek. 

9. Szezámmag és abból készült termékek. 

10. Rákfélék és azokból készült termékek. 

11. Szójabab és abból készült termékek,  

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. 

Egyes allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok jelölését olyan 

szedéssel – például betűtípussal, stílussal vagy háttér színnel ki kell 

kiemelni.   



ÉLELMISZERKÖNYV, Önkéntes jelölés 

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 



4. Kézműves Élelmiszer 
KÉZMŰVES ÉLELMISZER megnevezés szempontrendszerét, 

az Élelmiszerkönyvben 2014-ben rögzítettek (2-109 és a    2-105 

számú irányelv). 

• kézműves pálinka, 

• kézműves étolajok, 

• kézműves ecetek, 

• kézműves lekvárok, gyümölcsszörpök, 

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. 

 



"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 

 



 

VM     2013 



. Rendezvény 

Helyi Termelői Piac 

Piac 



Piac szervezés, működtetés 

Tevékenység  
TEÁOR '08  TESZOR’08*  

Kód  Megnevezés  Kód  Megnevezés  

Termelői 

piacok és 

kézműves 

vásárok 

üzemeltetése  

68.20  

Saját tulajdonú, 

bérelt ingatlan 

bérbeadása, 

üzemeltetése  

68.20.12  

Saját tulajdonú és 

bérelt nem 

lakóingatlan 

bérbeadása, 

üzemeltetése  



Piacra vonatkozó jogszabályok 
• Kereskedelmi Törvény (2005. évi CLXIV. törvény); 

Ez rögzíti a fogalmat: 2§. 5a.) helyi termelői piac 

fogalma.  

• 55/2009 kormányrendelet a piacokról, vásárokról; 

Leírja a Kereskedelmi trv. 6§ (3).-ban  

 említett bejelentés módját,  

• 52/2010 Kistermelői rendelet.  

• 51/2012 VM rendelet a helyi termelői  

piac higiéniai szabályairól 

• 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári,  

piaci és  vásárcsarnoki árusítás  

közegészségügyi szabályairól  

 
 

 

 



 



. • A 17. § (1) bekezdése: elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatására civil szervezet nem alapítható, ugyanakkor vagyonával önállóan 

gazdálkodik.  

A civil szervezet végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet, de: 

• azt célja megvalósításának a gazdasági feltételek megteremtése érdekében; 

• célját nem veszélyeztetve végezhet; 

• nem lépheti át az értelmező rendelkezésekben foglalt 60%-os határt. 

 

Gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló 

vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve 

• a) az adomány (ajándék) elfogadását, 

• b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a 

közhasznú tevékenységet is), 

• c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő 

elhelyezését, 

• d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását; 

 



. Áfa trv.:  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról VI. Fejezet - 

ADÓ ALÓLI MENTESSÉG / Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű 

jellegére tekintettel 

• 85. § (1) Mentes az adó alól: 

• l) a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal 

(alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) 

szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet 

által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan 

kapcsolódó termékértékesítés 

• la) amelynek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban 

meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott 

államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből 

származó nyereség, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

törvény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, és 

• lb) amely a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, 

munkavállalói vagy munkáltatói, illetőleg egyéb, szakmai érdekeket 

képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, 

humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat szolgál; 



 



REL 

• Min 5 mikrovállalkozásnál nem nagyobb 

mezőgazdasági termelő (jogi forma nem megkötött) 

• Szervező nonprofit szervezet (egyesület, 

non-profit gazdasági társaság, alapítvány, 

közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet), 

egyházjogi személy; 

•  vagy egyházjogi személy 

• keretösszeg 3,84 milliárd Ft. 

• A támogatott projektek várható száma: 45 db. 

• 36 hónap  

• Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges. 

 



Közvetlen vagy egy köztes 

szereplő általi értékesítés - 

Együttműködéssel 



 

www.kisleptek.hu 


