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A 853/2004 EK rendelet az állati eredető élelmiszerek 
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 
néhány fontosabb rendelkezése: 
„(11) […] amennyiben az alaptermékek kisebb 
mennyiségeivel vagy a hús bizonyos fajtáival az 
azokat elıállító élelmiszeripari vállalkozó 
közvetlenül látja el a végsı felhasználót, vagy egy 
helyi kiskereskedelmi egységet, célszerő a 
közegészségügyet a nemzeti jog segítségével védeni, 
különösen a termelı és a fogyasztó közötti szoros 
kapcsolat miatt. 
(12) A 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-
higiéniáról elıírásai általában elegendıek ahhoz, hogy 
garantálják az élelmiszerbiztonságot az állati eredető 
élelmiszer végsı felhasználónak történı közvetlen 
eladásával vagy leszállításával járó kiskereskedelmi 
tevékenységet végzı létesítményekben. Ezt a 
rendeletet általában a nagykereskedelmi 
tevékenységekre kell alkalmazni […] 
(19) Helyénvaló a rugalmasság a hagyományos 
módszerek használata fenntartásának lehetıvé 
tétele érdekében az élelmiszerek termelésének, 
feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely 
szakaszában, valamint a létesítmények szerkezeti 
követelményeivel kapcsolatban.” 

Szabadkai Andrea 
 

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 
 

2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai 
között találjuk a kulturális sokszínőséget és a válságkezelést. Hazai civil szervezetek olyan 
jogszabály-módosító javaslatcsomagot dolgoztak ki, melynek elemei javítanák a hazai kistermelık 
feldolgozási és értékesítési lehetıségeit, s ezáltal növelnék a vidékgazdaság jövedelemtermelı 
erejét. Ezekkel az „olcsó” (többlettámogatást nem igénylı) beavatkozásokkal nagy hatékonysággal 
lehetne enyhíteni a válság hatásait a vidéki településeken.  

 

A kétszintő vidékgazdasági szabályozás lehetıségei és hiányosságai Magyarországon 
 
Az Európai Közösségen belül az élelmiszerek elıállításának és forgalmazásának élelmiszer-
higiéniai követelményeit szabályozó Európai Keretrendeletek (EK)1 lehetıséget adnak a 
tagállamoknak arra, hogy a kis mennyiségben és helyben termelt élelmiszerekre vonatkozóan külön 
szabályozást alkossanak a hagyomány és rugalmasság, az európai kulturális sokszínőség 
elveinek megfelelıen, e célok megvalósítása érdekében. Ezek értelmében Magyarországon is 
lehetıség van kétszintő szabályozás kialakítására, mely az különbözı mérető gazdasági szereplıkre, 
adottságaikhoz igazodva, eltérı szabályokat 
alkalmaz.  

A keretes írásban idézett 853/2004 EK 
rendelethez hasonlóan fogalmaz a COM 
2000/438 Európai Uniós közlemény, mely a 
rugalmasság elvének rögzítése mellett a helyi 
piacot kiszolgáló, kis kapacitású 
feldolgozókra vonatkozóan kinyilvánítja, 
hogy azoknak nem szükséges az élelmiszer-
elıállító helyekre vonatkozó valamennyi 
elıírásnak megfelelniük, de a rájuk vonatkozó 
speciális szabályok nem veszélyeztethetik az 
élelmiszer-biztonságot. 

A Szellemi Kulturális Örökség Megırzésérıl 
szóló UNESCO Egyezményt a 2006. évi 
XXXVIII. törvény hirdette ki Magyarországon. 
A jogszabály kötelezı érvényővé teszi a 
társadalmi szokások, rítusok és ünnepi 
események megırzését. 
Ezeket a lehetıségeket sok európai ország 
igyekszik a lehetı legnagyobb mértékben 
kihasználni vidékpolitikájában. Ausztria, 
például, gazdaságpolitikai prioritássá emelte a vidéken élık helyben termelt élelmiszerekkel 
való ellátását.2 Gazdaságpolitikájuk integráns részévé vált a helyi és a regionális 
élelmiszertermelés támogatása, nem csak a kommunikáció szintjén, hanem a gyakorlatban is. 
Ausztriában a termelıket munkájukért elismerés illeti, tevékenységüket kedvezmények, juttatások 
és támogató szellemő szabályozás segíti. A szomszédo ország döntéshozói felismerték: s vidéki élet 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról és a 
853/2004/EK rendelet az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. 
2 Ernst Zimmerl, mezıgazdasági attasé elıadása a 2009-ben Kishantoson megrendezett „A helyi termékek jelentısége a 
vidék megtartó erejében” címő konferencián. 
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megtartó ereje attól függ, hogy a vidéken élık fenn tudják-e tartani magukat azokból a 
mezıgazdasági és ehhez kapcsolódó feldolgozási, kereskedelmi, valamint tájfenntartó 
tevékenységekbıl, melyek még néhány évtizeddel ezelıtt is egyet jelentettek magával a vidékkel..  

Magyarországon a jogrendszer, valamint a vidékfejlesztési és fejlesztési támogatások elosztásának 
módja ugyanakkor a vidék leépülését eredményezték. Hosszan lehetne elemezni, hogyan járult 
ehhez hozzá a leköszönt kormány tevékenysége: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a 
vasút- és iskolabezárások, az egészségügy vidéki intézményeinek elsorvasztása. A kétszintő 
szabályozás lehetısége is inkább elvben volt adott, a gyakorlatban a rendelkezések sokszor 
életszerőtlenek, és a hatóságok a rosszul értelmezett „biztonság” nevében inkább tiltják azt, amit az 
EU-s keretek lehetıvé tennének. A mezıgazdaság mindezek hatására koncentrálódik, egyre 
kevesebben foglalkoznak termeléssel, és a szabályozás a kiegészítı tevékenységek (pl. falusi 
turizmus) elé is egyre több falat emelt. Jóllehet, ezek a tendenciák más EU tagállamokban is tetten 
érhetıek, azonban a negatív folyamatok sehol nem zajlottak olyan intenzitással és sebességgel, mint 
Magyarországon. Ennek megfékezéséhez és ellensúlyozásához kormányzati szándékra és tettekre 
van szükség: a jogszabályi feltételek és a támogatások elosztásának megfelelı szabályozására, 
illetve a rendelkezések végrehajtására.  

Európában a mezıgazdaság a kisebb gazdálkodó egységek számára önmagában többnyire nem 
biztosít a megélhetéshez elegendı bevételt, ezért kell a szabályozásnak és a támogatási 
rendszernek segítenie a kiegészítı tevékenységek folytatását. Ilyen, de nem egyedüli lehetıség a 
turizmus. Mind a kiegészítı tevékenységek, mind pedig a kismérető gazdálkodó egységek fı 
tevékenységének fenntartásához nélkülözhetetlen feltétel, hogy a megtermelt árukat ésszerő 
szabályok (és ésszerő mértékő költségek) mellett lehessen eladni. Magyarországon azonban számos 
agrárstratéga, politikus, publicista, jogszabályalkotó, hatósági szakember – tisztelet a kivételnek – 
éppen e kisléptékő termelés és értékesítés felszámolásában látja az élelmiszerbiztonság és a fényes 
magyar jövı kulcsát.  

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület (SZÖVET) a fenntartható vidékgazdaság megteremtéséért 
dolgozik a Tisza mentén. A szervezet átfogó vidékpolitikai javaslatok kidolgozása, valamint az 
ártéri tájgazdálkodás módszertanáról készített kézikönyv kiadása mellett konkrét szakpolitikai 
javaslatokkal is igyekszik tenni a negatív folyamatok ellen. A napi gyakorlathoz közvetlenül 
kapcsolódó munkánk: piacépítı tevékenységünk és az eladási lehetıségek javítását célzó Élı Tisza 
védjegy bevezetése ébresztette rá szakértıinket arra, hogy elengedhetetlen az ésszerőtlen hazai 
jogszabályok felülvizsgálata. Jelen írásban az általunk legsürgısebbnek tartott jogszabály-
módosítási javaslatokat mutatjuk be.  

 

 

Civil javaslatok a kistermelıi értékesítés lehetıségeinek szélesítésére 

A hazai, továbbfejlesztésre szoruló kétszintő szabályozás egyik legfontosabb kiinduló eleme a 
14/2006 (II. 16.) FVM-EüM-ICSSZEM együttes rendelet a kistermelıi élelmiszer-termelés, -
elıállítás és -értékesítés feltételeirıl (a továbbiakban: kistermelıi rendelet). A rendelet 
alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a magyar jogalkotók nem 
használták ki az EU adta tágabb keretek lehetıségeit a hazai kistermelıi szabályozás 
kidolgozásánál. A rendelet sok szempontból életszerőtlen, a tényleges tevékenységeket jó néhány 
esetben korlátok közé szorítja. Ráadásul gyakori tapasztalat, hogy maguk a hatóságok sem 
egységesen értelmezik annak rendelkezéseit. 

A fent hivatkozott EU-s keretrendeletekbıl kiindulva a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület 
kezdeményezte3 a kistermelıi rendelet módosítását. A véglegesítés elıtt javaslatunkat társadalmi 
vitára bocsátottuk, ennek nyomán számos termelı keresett meg bennünket, s tett további 
javaslatokat.  
                                                 
3 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az ÖKOTÁRS Alapítvány és 
partnerei által támogatott piacépítı tevékenysége során felmerült szabályozási akadályok megoldására tett 
kezdeményezés. 
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A Védegylet és a gödöllıi Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet keretein belül mőködı környezeti 
társadalomkutatócsoport (ESSRG), szervezésében4,  2009. április 30-án szakmai fórumra hívtuk 
az illetékes hatóságok és minisztériumok képviselıit . Az egyeztetésen körvonalazódott, hogy 
mely pontokban számíthatunk kormányzati támogatásra. Végleges módosító javaslatainkat 2009. 
május 26-án küldtük el az illetékes minisztériumoknak5.  

 

 

Hatályban a civil jogszabály-módosító javaslatokat is tartalmazó új kistermelıi rendelet 
 
2010. május 15-én lépett hatályba az 52/2010. (IV. 30.) FVM jelő módosított kistermelıi rendelet, 
mely több, a civil szervezetek érdekképviseleti együttmőködése során kidolgozott javaslatot is 
kodifikált. A javaslatok elfogadásának hatására – a kezdeményezık szerint – fellendülhet a vidéki 
gazdaság és enyhülhet a válság okozta munkanélküliség. Az új rendelet megalkotása példaértékő: 
53 civil szervezet6, valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakértıi7 
együttmőködésének eredménye.  

A májusban megváltoztatott kistermelıi rendeletet a felálló új kormány július 6-i hatállyal tovább 
módosította. A 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet olyan civil javaslatokat is tartalmaz, melyek a 
korábbi rendeletmódosításba nem kerülhettek bele. A rendelet újabb, a kistermelık számára 
kedvezı szabályokat is magában foglal, egy ponton azonban szőkültek az értékesítés lehetıségei. 

A javasolt jogszabály-módosítási javaslataink kiinduló problémái és a megvalósult módosítások 
fıbb elemei a következık.  
Kiskereskedelmi és vendéglátó egységekbe a kistermelı alapterméket (pl. alma, krumpli, nyers 
tej, stb.) csak helyi szinten (adott településen belül) értékesíthetett. Mit is jelent ez? A nagykörői 
kistermelı a cseresznyéjét boltban és vendéglátónak csak az 1700 lakosú településen adhatta el, ott, 
ahol szinte mindenki termel cseresznyét! Ugyanezen feltételek mellett adhatta el boltnak, 
vendéglınek portékáját az 50 000 fıs városban lakó kistermelı is, ahol jóval nagyobb a piac. 
Hasonló visszás helyzetet számos egyéb helyen (pl. a szabolcsi almatermelık körében) is 
tapasztaltunk.   

Módosítási javaslatunk lényege terminológiai jellegő volt: Ausztriában a 852-853/2004 EK 
rendelet „local”  szavát úgy fordították, hogy az ne az adott települést jelentse, hanem egész 
Ausztriát. Ezt a lehetıséget használja ki az általunk elkészített módosító javaslat is. E szerint a helyi 
kiskereskedelmi és vendéglátóegység fogalma a termelı lakóhelye szerinti megyében és a 
határos megyékben lévı boltokat, vendéglátókat jelentené. Bizonyos termékek esetében ezt a 
                                                 
4 A Facilitating Alternative Agro-food Networks (FAAN) projekt keretében, illetve az NCA támogatásával.  
5Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), Egészségügyi Minisztérium (EüM), Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium (SzMM).  
6 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Bihar Közalapítvány, Bors Alapítvány, CEEWEB a Biológiai Sokféleségért, 
Csongrád és térsége Biokultúra Egyesület, Élelmezésvezetık Országos Szövetsége (ÉLOSZ), E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület, Energia és Környezet Alapítvány, Európai Civil Koordinációs Egyesület, Falusi- és 
Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), Fejér Paktum Egyesület; Fogyasztó- és Vidékvédı Egyesület, GAIA 
Ökológiai Alapítvány, GATE Zöld Klub Egyesület, Gyır-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara, HANGYA 
Szövetkezeti Együttmőködés, Hegypásztor Kör Oszkó, Hortobágy Közalapítvány, Inspi-Ráció Egyesület, Kishantosi 
Vidékfejlesztési Központ Kht., Kiskunsági Nık Egyesülete, Kiszombori Faluépítı Közösségi Közhasznú Kft., Magosfa 
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Faluszövetség, Magyar 
Kisállatnemesítık Génmegırzı Egyesülete (MGE), Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület, Magyar LEADER 
Szövetség, Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesülete, Magyar Természetvédık Szövetsége (MTVSZ), 
Messzelátó Egyesület, Moccantó Egyesület, Nyitott Kert Alapítvány, Nyugat-dunántúli Biokultúra Egyesület, 
Ormánság Alapítvány, Öko-forrás Közhasznú Alapítvány, ÖKOTÁRS Alapítvány, Piacfejlesztési Alapítvány, Pro 
Vértes Közalapítvány, Reflex Környezetvédı Egyesület, Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület, Természetes Életmód 
Alapítvány, Tiszatáj Közalapítvány, Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE), Vállalkozók Közép-magyarországi 
Regionális Szövetsége, Védegylet Egyesület, Visnyeszéplaki Faluvédı és Közmővelıdési Egyesület, VOSZ Közép-
magyarországi Regionális Szervezete, Zöld Akció Egyesület, Zöld Fiatalok Egyesület, Zöld Folyosó Közalapítvány, 
Zöld Pihenı Alapítvány, Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. 
7 Dr. Süth Miklós; Gyaraky Zoltán, Dr. Pásztor Szabolcs, Dr. Kocsner Tibor. 
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hatókört is kibıvítettük régiós8, valamint budapesti értékesítési lehetıséggel. Budapest ugyanis a 
legnagyobb fogyasztói piac, ahol nagy az igény a jó hazai termékekre. A fıváros szinte nem 
rendelkezik termelıi réteggel, miközben itt található a legerısebb fizetıképes kereslet. Javaslatunk 
nyomán az új rendelet értelmében a boltok, vendéglátóegységek és a közétkeztetés számára a 
kistermelı növényi és állati alapterméket saját megyéjében és a gazdaságától légvonalban számított 
40 km-es határon belül, valamint Budapesten értékesíthet.  

Egy másik probléma volt, hogy a kistermelıi feldolgozott termékek nem kerülhettek be 
kiskereskedelmi és vendéglátó-egységekbe. A termékeit feldolgozó kistermelı kizárólag 
közvetlenül a fogyasztónak értékesíthette áruit, illetve területileg és termékcsoportonként lehatárolt 
piacon, vásáron, valamint ideiglenes árusítóhelyen árusíthatott. Emiatt nem alakulhattak ki igazán 
gazdag kínálatú tájboltok. A gasztro-turisták az esetek többségében nem helyi alapanyagokból 
készített ételeket ettek.  

Más EU tagállamokban ez nem így van. Burgenlandban, például, a gazdaboltok üzlethelyiségeiben 
10-20 gazda árusítja saját termékeit. Ezek a gazdaboltok nem vásárolhatnak árut más üzemektıl. 
Léteznek gazdapultok, olyan szekrény jellegő alkalmatosságok, melyek bármely üzlethelyiségben, 
hotelben, étteremben elhelyezhetık. Ausztriában ismert a mozgó gazdaboltból történı árusítás 
intézménye is.  

 

Ebben a kérdésben azt javasoltuk, hogy a kistermelıi feldolgozott termékek a termelı lakóhelye 
szerinti megyében és a határos megyékben, valamint Budapesten kerülhessenek be a boltokba 
és a vendéglátó-egységekbe, így a közétkeztetésbe is. Ez azt is lehetıvé tenné, hogy tájboltok, 
gazdaboltok jöjjenek létre, s fellendüljön a gasztroturizmus. Javaslataink nyomán ma már az állati 
alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és bármely feldolgozott kistermelıi termék (sajt, lekvár, 
kolbász stb.) értékesíthetı az elıállítás szerinti megyében és Budapesten (régióban), vagy a 
gazdaság helyétıl légvonalban, az ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül lévı 
boltokba és vendéglátóegységekbe, így a közétkeztetésbe is.  

Számos termelı számára jelentett komoly gondot, hogy a kistermelı termékét csak a rendeletben 
meghatározott, kis volumenben értékesíthette. A rendelet megjelenése óta több termelı, illetve 
termelıi csoport vette fel a kapcsolatot a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, s 
jelezték, hogy néhány, a rendeletben megszabott mennyiség életszerőtlenül alacsony. Egyetértı 
szavakat ugyan kaptak, érdemi változás azonban nem történt. A rendelet szerint a kistermelık 
hetente 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi terméket értékesíthettek. 
Az egyéb termékek közé tartozott a lekvár, paradicsomlé, lecsó, az aszalt és szárított, valamint a 
sóval tartósított termékek is. Kistermelı havonta 4 sertést, 1 marhát, 4 juhot, vagy 4 kecskét 
vághatott, vagy vágathatott le közfogyasztás céljára, engedéllyel rendelkezı vágóhídon. Módosítási 
javaslatunk azt célozta, hogy a heti 100 kg savanyúság mellett heti 100 kg hıkezeléssel 
elıállított termék, valamint heti 50 kg egyéb eljárással feldolgozott növényi termék is legyen 
értékesíthetı, s havonta 6 sertést, 2 marhát, 6 juhot vagy 6 kecskét lehessen vágni, értékesítés 
céljára. Az új rendeletben a minisztérium a mennyiségi korlátokat igen kedvezı irányba változtatta, 
a kistermelık által elıállítható és értékesíthetı mennyiségek felsı határai növekedtek. Emellett a 
rendeletben több új kategória is megjelent9: 
- Kifejlett vagy növendék sertés, juh, kecske, strucc vagy emu vágása 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. 

                                                 
8 EU NUTS II (Dél-Alföld; Észak-Alföld; Észak-Magyarország; Közép-Magyarország, Dél-Dunántúl; Közép-Dunántúl; 
Észak-Dunántúl). 
9 A módosított 14/2006. (II.16.) FVM-EüM-ICSSZEM kistermelıi rendeletben szereplı, korábbi mennyiségeket 
zárójelben jelöltük, a változásokat félkövér jelzéssel emeltük ki. Az éves mennyiségekre vonatkozó korlátok az adott 
termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával érvényesek. Az állatok 
élısúlyban értendıek. 
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A Közép-Dunántúlon gazdálkodó Pro Vértes 
Közalapítvány (Viszló Levente) számításai a 
következıképpen illusztrálják a helyzetet: 
Szarvasmarha esetében az állattartó teleptıl átlagosan 
100 km-re van egy fogadókész, engedélyes vágóhíd. 
A törvények értelmében az állatszállításhoz 
állatszállító engedéllyel rendelkezı, ketreces kocsit 
kell használni. A jogszabályoknak megfelelı vágás 
teljes költsége: szállítás a vágóhídig, oda-vissza (200 
km, 170 Ft/km üzemanyagköltséggel): 34 000 Ft + 
bérvágási díj: 25 000 Ft + az agyvelıminta-vizsgálat 
után visszaszállítás hőtıkocsival: 20 000 Ft = 
összesen: 79 000 Ft. Ezek után a gazda a hazahozott 
marhából nem adhatott el egyetlen kg húst sem, 
bélszínbıl, hátszínbıl kolbászt gyárthatott. 

- 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. 

- Vízi szárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése: heti 100 db. 

- Nyúlféle levágása és húsának értékesítése: heti 50 db 

- Húskészítmény elıállítása és értékesítése: heti 70 kg (50), évi 2 600 kg. 

- Tej értékesítése: napi 200 liter. 

- Tejtermék elıállítása és értékesítése: napi 40 kg. 

- Méz és méhészeti termék értékesítése: együttesen évi 5 000 kg. 

- Tojás értékesítése: heti 500 db (360), évi 20 000 db. 

- Hal értékesítése: évi 6 000 kg. 

- Növényi eredető alaptermék értékesítése: évi 20 000 kg. 

- Savanyúság: heti 150 kg (100); évi 5 200 kg. 

- Növényi eredető, hıkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg (0), évi 5 200 
kg. 

- Egyéb feldolgozott, növényi eredető termék értékesítése: heti 50 kg (20). 

- Vadon termı betakarított, összegyőjtött termék értékesítése: heti 50 kg. 

- Termesztett gomba értékesítése: heti 100 kg. 

A tej és tejtermékek esetében fontos megemlíteni, hogy a számok ugyan nem változtak, 
azonban a „vagy” szó helyett „és” került a szövegbe: eddig a kistermelı az általa elıállított 
napi 200 liter tejet vagy az ebbıl literbıl készített tejterméket értékesíthette, az új rendelet 
értelmében azonban napi 200 liter tejet és napi 40 kg tejterméket adhat el. Teljesen új elem, és 
a minisztérium pozitív kezdeményezésének köszönhetı a növendék állatok kategóriáinak 
beemelése a rendeletbe. 

 

Ugyancsak fontos probléma volt, hogy 
szarvasmarha, juh, kecske és disznó 
esetében a korábbi rendelet tiltotta a nyers 
hús kistermelıi értékesítését. Sem közvetlenül 
a gazdaságából, sem piacon vagy vásáron nem 
értékesíthetett, boltokba, vendéglátóknak nem 
árulhatott. A levágott állat húsát saját 
gazdaságában történt feldolgozva 
értékesíthette.   

Módosítási javaslatunkkal azt kívántuk 
elérni, hogy a nyers hús kerülhessen be az 
általunk kibıvített értelemben használt helyi 
(tehát a régióban mőködı) boltokba, 
vendéglátó-egységekbe, hiszen itt 
automatikusan szigorúbb higiéniai 
körülmények közé kerül. A hőtılánc megtartásával a gazda a nyers húst saját gazdaságában is 
értékesíthetné.  Az új rendelet lehetıvé teszi, hogy a szarvasmarha, juh, kecske, disznó, strucc 
és emu nyers húst a kistermelı, régión belül, a fogyasztók részére közvetlenül háztól vagy házhoz 
szállítással, valamint kiskereskedelmi és vendéglátó egységek számára értékesítse. 

. 
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Ausztriában a kistermelı a saját nyersanyagból 
készített pálinkát eladhatja közvetlenül a 
fogyasztónak piacon, vásáron, gazdaságából vagy 
gasztronómiai vendéglátás keretében. Viszonteladónak 
nem értékesíthet.  
Az adót a gyümölcspépbıl nyerhetı átlagos 
alkoholhozamból állapítják meg, ez az almánál kb. 
2,5%. A 100%-os alkohol mennyisége meg van szabva 
(annak alapján, hogy ez az átlagos alkoholhozam 
mennyi gyümölcspépbıl nyerhetı ki): 100 liter 100%-
os alkohol almánál így évente körülbelül 250 liter 
tömény szesz készíthetı. Ez a kötött mennyiség 
adómentes, az ezt meghaladó túlmenı mennyiségre 
a többi termékre érvényes adó rakódik. 

További komoly gondot jelentett az, hogy a bor és a pálinka termelıi értékesítése, jövedéki 
termék mivoltuk miatt, piacon és vásáron tiltott volt. Alkalmi fesztiválokon külön szabályozott 
feltételek szerint lehetett árusítani. A VPOP 
engedély, a jövedéki adóraktári adók, illetve 
általában a kereskedelmi forgalomba hozatal 
olyan magas, több millió forintos letéteket 
igényelt, hogy azt a kis mennyiséget elıállító 
termelı akkor sem tudta volna kifizetni, ha az 
értékesítést egyébként engedélyezték volna 
számára. A korábbi rendelet szerint 
magánszemély évi 86 liter pálinkát fızhetett, 
magánfogyasztásra, a jövedéki adó megfizetése 
mellett.  
Az EU szabályozás szerint a tagállamoknak 
lehetıségük van arra, hogy a kistermelık által 
gyártott alkohol szabad forgalomba hozatalát 
lehetıvé tevı rendelkezést hozzanak anélkül, hogy a termék az adóraktározási rendelkezések 
tárgyát képeznék, illetve úgy, hogy az kizárólag átalány alapon adózzon.10 Amint az a keretes 
írásból kitőnik, Ausztria kihasználta ezt a lehetıséget, Magyarország azonban ezt nem tette meg.  

Módosítási javaslatunkban azt az elvárást fogalmaztuk meg, hogy a kistermelı hetente legfeljebb 
200 liter termelıi bort  és évente legfeljebb 86 liter termelıi pálinkát , illetve a saját maga által 
termelt vagy győjtött, valamint ízesített gyógynövényes tinktúrát értékesíthessen saját 
gazdaságában, termelıi vásárokon, valamint az általunk kibıvített értelemben használt helyi 
(a régióban mőködı) vendéglátóegységeknek. Javaslataink ezen a területen nem 
eredményeztek módosulást a kistermelıi rendeletben, mert ezekre a termékekre magasabb rendő 
jogszabályok vonatkoznak (jövedéki törvény, bor és pálinka törvény). A kormányváltást követıen 
azonban, az illetéktörvény és a megfelelı rendeletek módosításával11 azonban lehetıség nyílt az 
adómentes, házi magánfızésre, s legálissá vált a falusi vendéglátók és szállásadók részére történı 
közvetlen, kismennyiségő értékesítés is. 

Jelenleg a vonatkozó kormányrendelet nem tesz különbséget az üzemszerően mőködı piacok, 
vásárcsarnokok szabályozása terén (a szöveg csak néhány kivételt említ). Elengedhetetlen 
ugyanakkor, hogy a csak saját terméküket értékesítı termelık és termelıi csoportok számára 
biztosított legyen a „hely”, ahol a hagyományok szellemében, a termelıi vásárokon értékesíthetik 
áruikat.Igazodva a kétszintő szabályozás elvéhez módosítási javaslatunkban létrehoztuk a 
korábban nem létezett termelıi vásár kategóriáját, s ennek engedélyeztetése, mőködtetése és 
higiéniai követelményei vonatkozásában az érvényben lévınél egyszerőbb követelményrendszert 
javasoltunk. A termelıi vásár szabályozásának kistermelıi rendeletbe való beemelésére irányuló 
javaslatunk célja az volt, hogy a kistermelıi réteg, melynek tevékenységét erısíteni kívánjuk, 
egyetlen jogszabályban találja meg a mőködésére vonatkozó összes elıírást, s ezáltal javuljon a 
jogrendszer áttekinthetısége. E javaslatunk egyelıre nem valósult meg, s amennyiben a termelıi 
vásárra vonatkozó elıírásokat nem sikerül a kistermelıi rendeletben szabályozni, az illetékes 
minisztériumokkal e fogalom bevezetését külön-külön fogjuk egyeztetni. 12 

 

Alábbiakban az FVM által kezdeményezett, s általunk kedvezınek ítélt módosításokat mutatjuk be: 

                                                 
10 Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv 
22. cikke. 
11  2010. évi XC. törvény, valamint az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 4/2010. (VIII. 13.) 
NGM rendelet. 
12 Az Egészségügyi Minisztériumtól is kaptunk választ. Ebben jelzik, hogy ugyan hármas minisztériumi rendeletrıl van 
szó, a jogszabályalkotás feladatköre azonban az FVM-hez tartozik. A termelıi vásár kategória, és annak 
közegészségügyi szabályai az EÜM hatásköre. 
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1. Közfogyasztás: a nem saját célra elıállított 
élelmiszernek a lakosság által történı közvetlen 
fogyasztása, vagy ilyen célra élelmiszer-elıállító 
által történı továbbfelhasználása. 

2. 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 
történı átadásának bármely egyéb formáját, 
valamint az élelmiszerek és takarmányok 
eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb 
módját. 

- Kistermelıi élelmiszer értékesítését a kistermelın kívül a vele egy háztartásban élı személy, 
valamint a kistermelı házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élı élettársa, nagykorú 
gyermeke, testvére, szülıje, nagyszülıje is végezheti. (Eddig mindenkinek külön ki kellett 
váltania a kistermelıi engedélyt.) 

- A kistermelıknek gyártmánylap helyett mostantól adatlapot kell vezetniük, ezáltal jóval 
egyszerőbbé válik az adatszolgáltatás. A falusi vendégasztal-szolgáltatók mentesülnek az 
adatlap vezetésének kötelezettsége alól. 

- A kistermelı felelıs az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minıségéért. A 
hatóság, ha az ellenırzés során rendellenességet tapasztal, jogosult írásbeli felszólítással 
kötelezni a hiányosság javítására, vagy a mulasztás pótlására. A hiányosság vagy mulasztás 
további fennállása és nagy veszélyokozás esetén a hatóság további lépéseket tehet.  

- Élelmiszer-elıállítás során kistermelı is végezhet bizonyos szolgáltatásokat más 
magánszemély vagy kistermelı részére (pl. terménytisztítás, zöldség-, gyümölcs-, olajosmag-
szárítás, -ırlés, -préselés, stb.). Állat vágása, húsának feldolgozása, valamint az ételkészítés 
szolgáltatási tevékenység azonban más kistermelıvel nem végeztethetı (kivéve a hús 
füstöltetését). 

- Legfeljebb heti 50 db házi tyúkféle, 25 db vízi szárnyas vagy pulyka, illetve 13 db nyúlféle 
vágása esetén ellenırzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi vágásakor nem 
szükséges hatósági húsvizsgálatot végeztetni (amennyiben az árut a településen belül, végsı 
fogyasztó számára értékesítik). Kiskereskedelmi és vendéglátó-egységek részére csak hatósági 
igazolással értékesíthetı a szárnyasok és nyúlfélék húsa is. 

- Az idıközben megszüntetett falusi- és agroturisztikai szolgáltatások rendeletébıl átemelték a 
kistermelıi rendeletbe a falusi vendégasztal szolgáltatást. Egy a májusi köztes, joghézagot 
hagyó kistermelıi vendégasztal-meghatározás után a júliusi módosítás rendezte a helyzetet, s a 
hatályos rendelet szerint ma már kistermelı is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatást.  

 

Disznóvágás közfogyasztásra – már nem illegális! 
 
A kétszintő szabályozás hiánya a legélesebben 
talán abban a tényben mutatkozik meg, hogy a 
közfogyasztás definíciója és az erre vonatkozó 
szabályozás miatt életünk legalapvetıbb 
tevékenységei váltak büntethetıvé. A 
magánfogyasztásra szánt élelmiszerek 
elıállítására ugyan nem vonatkoznak a szigorúbb 
higiéniai13 és forgalomba hozatali14 elıírások, 
azonban akár a szomszéd megvendégelésével is 
bárki megszegheti a közfogyasztásra szánt 
élelmiszerek elıállítására vonatkozó 
jogszabályokat, hiszen a szomszédban elköltött 
ebéd már közfogyasztásnak számít. Abban, hogy mi számít forgalomba hozatalnak15, illetve 
közfogyasztásnak16, általában maguk a hatósági szakemberek sem értenek egyet.17 A definíció 

                                                 
13 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-elıállítás és forgalomba hozatal egyes 
élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és az élelmiszerek hatósági ellenırzésérıl. 
14 10. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetıen, egyértelmően, jól 
olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-
jelölési elıírások). 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl. 
15 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveirıl és 
követelményeirıl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról. Ld. a keretes definíciót. 
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Idézetek az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 
rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Fıigazgatósága által kiadott 
Útmutatóból:  
„Az olyan mőveletek, mint az élelmiszereknek a 
magánszemélyek által végzett alkalmi kezelése, 
elkészítése, tárolása és felszolgálása olyan 
eseményeken, mint templomi, iskolai vagy községi 
rendezvények nem tartoznak a rendelet hatálya 
alá.”   

„A közösségi szabályokat csak a vállalkozásokra 
kellene alkalmazni, amelyek fogalma feltételezi a 
tevékenységek bizonyos folyamatosságát, valamint a 
szervezettség bizonyos fokát.”  

 

Idézetek az állatok leölésük során való védelmérıl 
szóló COM(2008) 553a Javaslatból:  

 „ (15) Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 
jegyzıkönyv hangsúlyozza, hogy a többek között a 
mezıgazdasági és a belsı piacra vonatkozó közösségi 
politikák megfogalmazásakor és végrehajtásakor 
tiszteletben kell tartani különösen a vallási 
szertartásokat, a kulturális hagyományokat és a 
regionális örökséget érintı tagállami törvényi vagy 
közigazgatási rendelkezéseket és szokásokat. 
Ennélfogva e rendelet hatálya alól ki kell zárni a 
kulturális eseményeket, amennyiben az állatjóllétre 
vonatkozó elıírásoknak való megfelelés sértené a 
szóban forgó esemény valódi lényegét. 

(16) Emellett a kulturális hagyományok öröklött, 
meggyökeresedett vagy szokáson alapuló 
gondolkodási mintára, cselekvésre vagy viselkedésre 
utalnak, amelyeknek ténylegesen része az a 
koncepció, hogy ezt az elıdök adták át vagy tılük 
szerezték meg. Ezek hozzájárulnak a generációk 
között régóta fennálló szociális kapcsolatok 
erısítéséhez is. Mivel e tevékenységek nem érintik az 
állati termékek piacát, és azokat nem termelési célok 
indokolják, az állatok ilyen események során történı 
leölését ki kell zárni e rendelet hatálya alól.” 

 

pontatlan, kivételek nincsenek nevesítve, az ellenırzı hatóságok pedig, biztos, ami biztos, többnyire 
a szigorúbb értelmezéseket követik.  

 A fenti visszásság különösen élesen mutatkozik meg a disznóvágás esetében. Magánvágást, 
magánfogyasztásra lehet saját háznál végezni 
vagy végeztetni, mivel azonban a rendelet 
nem nevez meg kivételeket, a szomszédnak 
adott kóstoló már közfogyasztásra szánt 
forgalomba hozatalnak számít. Ugyanígy, a 
jogi szabályzás szerint a falusi vendégasztal 
szolgáltatás is közfogyasztásnak számít, ezért 
a disznót el kellett szállítani egy engedélyes 
vágóhídra (akár 80-100 kilométer távolságra), 
a feldarabolt állatot pedig ismét haza. A 
vágási rítust így a házigazda csak egy másik 
disznón tudja bemutatni, annak húsából 
azonban a vendég nem ehet… 

Az EU szabta feltételek nem teszik 
kötelezıvé a túlszabályozást (ld. a 852/2004 
EK rendelet útmutatóját a keretes szövegben). Az abszurd helyzet rendezése és a jogbiztonság 
helyreállítása érdekében elegendı volna a kivételek meghatározásával megfelelıen definiálni a 
jogszabályokban szereplı fogalmakat.  

Vannak azonban ennél még komolyabb károkat okozó hiányosságok a hazai jogszabályokban. Az 
Európai Uniós szabályozás szerint18, például, a 
Trichinella fertızöttséget csak a leölt disznó 
gyomrából vett mintából, bonyolult módon, drága 
laboratóriumi körülmények között lehet vizsgálni. 
Az EK rendelet kisszámú vágás esetén lehetıvé 
teszi olyan vizsgálat alkalmazását, amit egy helyi 
állatorvos is el tud végezni (trichinoszkópos 
vizsgálat).19 Ahhoz azonban, hogy az EU által 
biztosított lehetıségekkel élni tudjunk, a 
hivatkozott EK rendelet (és más jogszabályok) 
által biztosított engedményeket át kellett volna 
ültetni a hazai szabályozásba. Amennyiben a 
csatlakozás idején a vágóhíd és vágópont kettıs 
szabályozására lehetıséget adó rendeletet, 
beépítik a hazai elıírásokba, nem kellett volna 
megszüntetni a legtöbb kisvágóhidat.  
2010-tıl az EU újraszabályozta az állatok 
leölése során betartandó védelmi 
intézkedéseket.20 A kíméletes, szakértelemhez 
kötött állatvágás tervezetétıl máris sokan féltik a 
hagyományos házi disznóölést. Félni azonban 
csak akkor kell, ha a hazai jogszabályalkotók 
                                                                                                                                                                  
16 Élelmiszerekrıl szóló 1995. évi XC. törvény valamint az 1/1996. FM-NM-IKM rendelete alapján. Ld. a keretes 
definíciót. 
17 Rengeteg a félreértés, félreértelmezés és csak pár olyan felsıvezetı szakember van, aki látja ezt. Az itt látható 
interjúban kifejtik a problémát: 
http://atv.hu/videotar/090803_egy_uj_eloiras_szerint_megszunik_a_hagyomanyos_disznovagas_.html 
18 2075/2055 EK rendelet. 
19 Ezt a kivételt 2009. december 31-ig lehetett volna alkalmazni. 
20 Javaslat: A Tanács rendelete az állatok leölésük során való védelmérıl (elıterjesztı: a Bizottság). COM(2008) 553 
végleges. 2008/0180 (CNS). Brüsszel, 18.9.2008. 
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ismét nem élnek az EU adta lehetıségekkel, jelen esetben a kulturális sokszínőséget biztosító 
kivételekre vonatkozó engedményekkel (ld. a keretes írást).  

A civil módosítási javaslatcsomag kitért erre a kérdésre is: kértük, hogy a rendelet biztosítsa a 
falusi turizmusban mőködı magángazdaságokban a fizetıvendégek számára végzett 
disznóvágás és az abból készített vendégasztal, disznótor lehetıségét.  A felálló új kormány a 
rendelet júliusi módosításával tette ismét legálissá a falusi vendéglátás és rendezvények keretében a 
disznótort, az ökörsütést, valamint a birkapörkölt kínálását vendégek részére.  

- A kistermelıknek, a falusi vendégasztal szolgáltatás, illetve rendezvények keretében, 
lehetıségük nyílik arra, hogy az ellenırzött állományokból helyi/házi vágást végezzenek 
(amennyiben ezt 48 órával korábban bejelentik az illetékes hatóságnak), illetve hogy a húst 
helyben elkészítsék, és helyben fogyasztásra értékesítsék.  

- A sertés húsa csak alapos sütés-fızés után kínálható. A trichinella vizsgálat kedvezı 
eredménye esetén az állat húsát a falusi vendégasztal szolgáltató lefagyaszthatja a jövıbeli 
vendégek számára készítendı ételekhez. A kistermelı évente legfeljebb 12 saját sertést, 24 
juhot, 24 (18 hónaposnál fiatalabb) kecskét és 2 saját (30 hónaposnál fiatalabb) szarvasmarhát 
vághat le így házilag, s készítheti el a fogyasztók részére.  

 

Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató 
 

A hatályba lépett új kistermelıi rendelet 
az értékesítési lehetıségek tekintetében 
számos könnyítést biztosít. Nem ad 
azonban eligazítást arról, hogy  a 
kistermelıi termékek elıállítása során 
milyen követelményeknek kell 
megfelelni. Erre a célra elvileg a Jó 
Higiéniai Gyakorlati Útmutató 
(továbbiakban JHGY) szolgál, ilyen 
útmutató azonban eddig csak az ipari 
léptékő élelmiszer-elıállítás 
vonatkozásában készült, ezért sok 
esetben a kistermelıi elıállító helyekre 
is az ebben foglalt követelményeket 
alkalmazzák az illetékes hatóságok.  

Az Ökotárs Alapítvány Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés címő adományi programja21 
és az Nemzeti Civil Alap támogatásával a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület több civil partner és 
a termelıi szakma szakértıinek bevonásával jelen idıszakban dolgozik az értékesítési célból 
termelı, magánlakóházi szintő élelmiszer-elıállítókra 22 vonatkozó JHGY útmutató 
megalkotásán. Ez a dokumentum kiválthatja az ipar számára kötelezı HACCP-t (ld. a keretes 
idézetet). Célunk, hogy az értékesítésre szánt hagyományos háztáji élelmiszer elıállítása olyan 
módszerek és eljárások használatával is lehetséges legyen, melyek részei a vidéki életet jellemzı 
kézmőves élelmiszer-elıállítás hagyományának, közös kulturális örökségünknek.  

Elengedhetetlenül fontos, hogy az ösztönösen vagy a népi hagyományok alapján betartott higiénés 
szabályok mellett tudatos, a mai kornak megfelelı ismeretekkel vértezzük fel a kistermelıket és 
termék-elıállítókat, a fogyasztó egészségének védelmében. A kidolgozott és a termelıkkel 
egyeztetett JHGY-t 2010 télen készülünk benyújtani a Higiéniai Bizottságnak, kérve annak 
elfogadását. Az alábbiakban a kistermelıi JHGY néhány javaslatát mutatjuk be:  
                                                 
21 „Civil szervezetek együttmőködése a kisléptékő élelmiszer-elıállítók érdekképviseletéért” címő”, PP 2521számú 
pályázat 
22 Ami a vonatkozó 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének III. fejezete szerint is 
könnyített szabályozás alá esı terület. 

A HACCP (kritikus szabályozási pontok) -elveken alapuló 
eljárás bevezetésére és fenntartására irányuló követelményt a 
852/2004/EK rendelet preambulumának (15) bekezdése írja 
elı: 
„(15) A HACCP-re vonatkozó követelményeknek figyelembe 
kell venniük a Codex Alimentarius-ban szereplı alapelveket. 
Megfelelı rugalmasságot kell biztosítaniuk, hogy minden 
helyzetben alkalmazhatóak legyenek, a kisvállalkozásokat is 
beleértve. Különösen azt szükséges felismerni, hogy bizonyos 
élelmiszer-ipari vállalkozásokban nem lehetséges a kritikus 
szabályozási pontok meghatározása, és egyes esetekben a 
helyes higiéniai gyakorlat a kritikus szabályozási pontok 
felügyeletének helyébe léphet. A „kritikus határértékek" 
megállapításának követelménye ehhez hasonlóan nem jelenti 
azt, hogy minden esetben számszerő határérték rögzítésére van 
szükség. Ezen felül a dokumentumok megırzésére vonatkozó 
követelménynek megfelelıen rugalmasnak kell lennie, hogy ne 
hárítson indokolatlan terhet a mikro-vállalkozásokra.”  
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- Legyen elegendı a konyha idıbeni vagy térbeni elkülönítése, ne kelljen külön konyhát (elıállító 
üzemet) építeni, ha valaki például néhány üveg lekvárt szeretne eladni a piacon. 

- A konyha kaphasson helyet olyan parasztházban is, ahol nincs meg a 2 méteres belmagasság. 

- A vágóhídról, vágópontról történı nyershús-szállításhoz hideg téli idıszakban ne legyen 
kötelezı hőtıkocsi igénybe vétele, legyen elegendı egy könnyen szállítható, fedeles, tiszta 
húsláda.  

- Lehessen hagyományos faedényeket és -eszközöket használni, ha ezt a hagyományos készítési 
mód megkívánja.  

- Az ételkészítéshez használt közüzemi vezetékes ivóvizet ne kelljen külön, drága pénzekért 
bevizsgáltatni (Ausztriában pl. a szolgáltató felelıs a víz minıségéért.)  

  

 

Közétkeztetés 
Civil partnereinkkel együtt meg vagyunk gyızıdve arról, hogy szükséges egy közétkeztetési 
törvény, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabályok megalkotása. Azzal, hogy lehetıvé tette a 
feldolgozott és alaptermékek kiskereskedelmi egységek számára való értékesítését, a 
kistermelıi rendelet egyben ezen termékek közétkeztetésbe való bekerülését is lehetıvé tette. 
A közétkeztetés számára történı értékesítés biztos, kiszámítható piacot jelentene a gazdáknak, 
s a megfelelı minıségi szempontok beépítésével gyermekeink egészségét is szolgálná. Ma az 
önkormányzatok általában 1-5 évre szerzıdnek le a beszállítókkal, illetve egyre több 
önkormányzat köt szerzıdést külsı cégekkel a közétkeztetés teljes ellátására, beleértve a 
konyha mőködtetését, a foglalkoztatást, illetve az alapanyag beszerzését is. A közétkeztetés 
óriási piac, nagy (sok esetben külföldi tulajdonú) cégek uralják, kistermelıknek ide betörni ma 
még csak ritkán sikerül.  A közétkeztetést ellátó, szerzıdéses céget semmi nem ösztönzi 
magasabb minıségő alapanyagok felhasználására. A közbeszerzési kiírások és döntések a 
legtöbb esetben a legolcsóbb ellátást és szolgáltatást ígérı vállalkozásokat preferálják. A 
kisszériás, minıségi szilvalekvár pedig mindig drágább lesz a silány tömeglekvárnál.  

A 2010 júniusában felállt új kormány Vidékfejlesztési Minisztériumának közleménye szerint a 
közbeszerzési törvény módosításával szeptember 15-tıl a közétkeztetést végzı intézmények 
(bölcsıdék, óvodák, iskolák, hivatalok, egészségügyi intézmények) közbeszerzés nélkül, 
közvetlenül a helyi termelıtıl is vásárolhatnak nyers húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejet és 
tejterméket, mézet, tojást és gabonát. Így a termelıtıl egyenesen a menzára juthatnak a friss 
élelmiszerek. A kereskedelmi lánc lerövidítésével a helyi termelık piacra jutási esélyei 
növekednek, miközben kiiktatódik a lánckereskedelem. A közvetlen beszállítás révén esély 
nyílik a helyi élelmiszer-elıállító, a feldolgozó és értékesítı vállalkozások, valamint a helyi 
közétkeztetı intézmények mindenki számára elınyös együttmőködésére.    

 

 
Válságösztönzı adójogszabályok és civil ellenjavaslatok 
 
Amíg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a civilekkel a jelenlegi, kistermelıket 
érintı szabályozás ésszerősítésérıl és egyszerősítésérıl tárgyalt, addig az akkori, már leköszönt 
pénzügyi kormányzat az új adójogszabályokkal tette lehetetlenné a szóban forgó 
tevékenységek egy részét: a 2010. évi adótörvények például megszüntették a falusi vendégasztal 
szolgáltatás adókedvezményét. 

 A kistermelıi rendelettel kapcsolatos civil javaslatoknak nem része, de a kistermelık helyzetének 
rendezéséhez szükséges lenne a SZÖVET által javasolt adóintézkedések megvalósulása, melyek 
kialakításánál a falusi és agroturizmus adókedvezményeinek jól mőködı, de megszüntetett 
rendszerét tekintettük mintának.  
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A kedvezmény a komplex, minıségi szolgáltatások nyújtását ösztönözte: „ha a bevétel kizárólag 
alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységbıl származik, az évi 400 000 forint 
bevétellel arányos jövedelemrész adómentes, másrészt, ha a bevétel szállásadással járó 
vendégfogadásból származik, évi 800 000 forint bevétellel arányos jövedelemrész adómentes, 
amennyiben pedig a magánszemély mindkét tevékenységet folytatja, évi 1 200 000 forint 
bevétellel arányos jövedelemrész minısül adómentesnek.” 

 Az adómentességnek köszönhetıen a plusz jövedelem közvetlenül a tevékenységet végzı 
célszemélyeknél maradt. Ez nem pusztán a jövedelemtermelés miatt fontos: éppen azok jutottak 
kedvezıbb helyzetbe, akik aktívan tettek saját sorsuk javítása érdekében.  
Javaslataink fıbb pontjai a következık:  

1. Meg kell hagyni a falusi turizmus adómentességét és a keresletet segítı üdülési 
kedvezményeket. 

2. A helyi és vidéki kézmőves termékekkel vásározók és a piacozók részére biztosítani kell az 
évi egyszeri, elızetes adóbefizetési lehetıséget, hogy azt követıen további nyugta- és 
számlaadás nélkül értékesíthessenek, ahogyan ez Ausztriában, Spanyolországban és 
Portugáliában is mőködik. 

3. A vidéki gazdálkodók és kistermelık számára további, a falusi turizmus logikájára épülı és 
a helyi feldolgozást ösztönzı adókedvezményeket kell biztosítani. A SZÖVET kidolgozott 
néhány konkrét javaslatot, melyek további pontosítást igényelnek:  

Jelenleg: 
A.) a kistermelıknek 600 000 Ft bevétel alatt nem kell adóbevallást készíteniük, és adót 

fizetniük; 

B.) a kistermelık 600 000 – 4 000 000 Ft bevétel esetén, 20% költségszámla bemutatása 
mellett, bevételük 5%-ának 15%-át kötelesek adóként megfizetni; 

C.) 4 000 001 – 8 000 000 Ft bevétel esetén a kistermelık 40% elismert költséghányadot 
érvényesíthetnek. 

Javaslatunk szerint minden eddigi kedvezmény (A, B, C) megmaradna. A jelenlegi bevételi 
határok kétszereséig járna minden kedvezmény és az adómentesség, ha a termelı a termékét 
feldolgozza, és azt értékesíti, vagy mezıgazdasági szolgáltatást végez. Az A-B-C szint egymásra 
épülne. 

Az új adótörvény elleni tiltakozáshoz 40 civil szervezet csatlakozott aláíróként,23: a civilek 
javasolják az adókedvezmények megtartását és azok kiterjesztését a kistermelıi tevékenységekre. 
Rendkívüli gazdaságösztönzı hatásaik miatt a javasolt intézkedéseket érdemes lenne kiterjeszteni a 
családi és magánvállalkozásokra is. 

Szükséges a falusi vendégasztal szolgáltatást, valamint a termelési szokások bemutatását és a falusi 
kézmővességet és rendezvény-szervezést szabályozó 136/2007 kormányrendelet visszaállítása is. 
Javaslatunk szerint a falusi vendégasztal szolgáltatást nem volna szabad az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázatában meghatározott 5 000 fı alatti településekre és 100 
                                                 
23 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara; Csermely Környezetvédelmi Egyesület; Együtt Szentlászlóért Közhasznú 
Egyesület;  E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület; Energia és Környezet Alapítvány; ÉTA Országos 
Szövetség; Falusi-és Agroturizmus Országos Szövetsége;  Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány;  ; Gyır- 
Moson- Sopron Megyei Agrárkamara; Hegyközségek Nemzeti Tanácsa; Inspi-Ráció Egyesület; Kis-, Közép és Agrár 
Vállalkozók Országos Szövetsége; Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata; Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület;; 
Magyar Biokultúra Szövetség;  Magyar Borutak Szövetsége; Magyar Faluszövetség;  Magyar Kisállatnemesítık 
Génmegırzı Egyesülete ; Magyar Környezet-gazda Egyesület; Magyar LEADER Szövetség ; Magyarországi Ifjúsági 
Szállások Szövetsége; Magyar Természetvédık Szövetsége;  Messzelátó Egyesület; Nyugat- Dunántúli Biokultúra 
Egyesület; ÖKO-FORRÁS Közhasznú Alapítvány; Ökotárs Alapítvány; Piacfejlesztési Alapítvány; Pilisi Zöldút 
Egyesület az Élhetı Környezetért és Fenntartható Turizmusért;  Polyán Egyesület; Pro Vértes Közalapítvány; Sárközi 
Péter Alapítvány a Biokultúráért ; Szövetség az Élelmiszer-önrendelkezésért;  Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület; 
Tourimform Irodák Szövetsége; Tudatos Vásárlók Egyesülete; Védegylet Egyesület;  VOSZ Közép-magyarországi 
Regionális Szövetségét; Zöld Akció Egyesület; Zöld Kapcsolat Egyesület; Zöld Pihenı Alapítvány (az Európai Öko- és 
Agroturizmus Szervezet tagja). 
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fı/km2 népsőrőségre korlátozni. Falusi vendégasztal szolgáltatást falusias és tanyasi környezetben is 
lehessen végezni. Az alföldi nagyvárosok esetében ugyanis a tanyás térségek a városokhoz 
tartoznak, noha a város szélétıl akár 5-10 km-re is lehetnek. Kisvárosainkban pedig gyakoriak a 
termelési szokások bemutatására és rendezvény-szervezésre alkalmas óvárosi területek. 

A kistermelıi rendelettel, illetve a kistermelık és falusi vendéglátók adóztatásával kapcsolatos 
javaslataink elfogadásának fı elınyeit a következıkben látjuk:  

1. Motiválják a helyi feldolgozást. 
2. A gazdasági és az államháztartási válság az állami büdzsé csökkentését követeli meg. 

Javaslataink hatására az érintettek nem támogatásokból, hanem saját erejükbıl, illetve a náluk 
hagyott nyereségbıl fejlesztik saját gazdaságukat, illetve egész térségüket. 

3. A tisztes munka haszna társadalmi, egészségügyi hasznokkal is jár. A munkájából megélni tudó 
gazda a társadalom megbecsült tagja. Csökkennek a társadalmi feszültségek, valamint a 
szociális és egészségügyi állami kiadások (a széles körő alkoholizmus, a családok széthullása, 
az általános depresszió, stb. közvetlen és járulékos költségei).  

4. Ha a termelı képes feldolgozni saját terményeit, nem kényszerül arra, hogy a betakarítás 
(dömping) idıszakában önköltségi ár alatt adja termékét, kiszélesedik az értékesítés 
idıintervalluma.  

5. A feldolgozott termék, kiegészítı szolgáltatás új piacokat nyit, a gazda több lábon áll. Az 
értékesítési csatornák megtöbbszörözıdnek (közvetlen értékesítés, kiskereskedelem, 
vendéglátók).  

6. A kiskereskedelmi részvétellel fehéredik a gazdaság. 
7. A bevételek nagyobb hányadának helyben hagyásával a pályázati függés kiiktatható, de 

legalábbis csökkenthetı, ezáltal visszaszorítható az állami korrupció mértéke is. 
 

Ösztönzı adójogszabályok más tagországokban24 
A fent vázolt motiváló makrogazdasági környezet kialakítására tett javaslataink alátámasztására 
más EU-tagországok gyakorlatának vizsgálatával nemzetközi összehasonlítást készítettünk. Az 
általunk szerkesztett kérdıíveket külföldi agrárszervezetekhez, gazdálkodókhoz, illetve a gazdák 
érdekképviseletét ellátó civil szervezetekhez juttattuk el. A beérkezett válaszokat tisztázó 
kérdésekkel pontosítottuk. Munkánkat megnehezítette, hogy a gazdálkodók részérıl alacsony volt a 
válaszadási kedv. A szervezetek készséggel álltak rendelkezésünkre, azonban a gazdáknál kevesebb 
naprakész ismerettel rendelkeztek.  

Az alábbi táblázatban közölt információkat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az adózási 
feltételek kapcsán jól kivehetı az a nyugat-európai (francia, osztrák, német és olasz) tendencia, 
hogy az adó mértékét a föld becsült értéke alapján határozzák meg, így kedvezıbb és 
kiszámíthatóbb, munkára ösztönzı adókedvezményeket és adófeltételeket vezettek be. Emellett a 
gazdaságokra és termékekre vonatkozó ÁFA-kulcsok és jóváírások is számos kedvezményt 
biztosítanak a termelés ösztönzése érdekében. 

Az értékesítési feltételek vizsgálatából az derült ki, hogy a nyugat-európai gyakorlat szerint a 
kistermelık számára nincs, illetve minimális területi korlátozás áll fenn, tulajdonképpen bármely 
szinten (országos, regionális és helyi) értékesíthetnek, magánszemélyként és jogi személyként 
egyaránt. 

A számlaadási kötelezettséggel kapcsolatban szintén több egyszerősítéssel találkoztunk. A 
mezıgazdasági termelıkre különbözı típusú számlaadási feltételek vonatkoznak – minél kisebb 
tételben értékesít egy termelı, annál könnyebb számlát adnia, vagy ezt egyáltalán nem is kell 
megtennie. 
                                                 
24 Nemzeti Civil Alap Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma támogatásával a civil együttmőködések, 
érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és mőködtetésének támogatására kiírt pályázat 
keretében megvalósuló „A kisléptékő élelmiszer elıállítás, értékesítés érdekvédelmi szövetsége” címő NCA-DP-09-A-
0142 pályázat keretében. 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

A vásártartás és nyilvántartásba vétel kapcsán kiemelhetı Ausztria gyakorlata, ahol a rendezvény 
szervezıjét terheli bejelentési kötelezettség az önkormányzat felé, illetve a kitelepülınek a szervezı 
felé van bejelentési kötelezettsége. Nyilvántartásba vételi, illetve alkalmi kitelepülési díj nincs 
(2009 októberében Magyarországon is eltörölték a termelıket terhelı 15 000 Ft/alkalom 
kitelepülési díjat.) 

Az itt idézett külföldi gyakorlatok alapján megállapíthatjuk, hogy a nyugat-európai joggyakorlat 
kedvezı helyzetet biztosít a kistermelık számára, az állami szabályozás eszközeivel „aktívan” segíti 
tevékenységüket.  

 

TÁBLÁZAT  

 

 

Záró gondolatok 
 

A Szövetség az Élı Tiszáért egyesület kezdeményezésére létrejött, 53 civil szervezetbıl álló hálózat 
aktívan részt kíván venni hazai jogalkotási folyamatokban. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az 
idı és a gyakorlat által meghaladott jogszabályok aktualizálása sokszor a hatóságok és 
döntéselıkészítık kapacitás-hiánya és túlterheltsége miatt marad el. Számos esetben hasonló 
okok miatt nem használjuk ki az EU adta jogalkotási kereteket nemzeti érdekeink védelmében. 
Természetesen, ezen háttér okok mellett az ésszerőtlen intézkedések esetében gyakran jól 
kitapinthatóak a lobbiérdekek is.  

A fent bemutatott civil összefogás és javaslatok egy olyan társadalmi csoport – a kistermelık 
többszázezres rétege – számára igyekszik kedvezıbb jogi és adózási feltételeket teremteni, mely 
– egyelıre legalábbis – nem képes saját érdekeinek hatékony képviseletére. Így felkészületlenül 
és védtelenül érik az újabb és újabb megszorítások, ésszerőtlen jogszabályi korlátozások. Minimális 
szakmai odafigyeléssel és a jogi környezet kiigazításával gazdasági helyzetük jelentısen javítható 
lenne, s ezáltal olyan kormányzati vidékfejlesztési célok válnának könnyen elérhetıvé, melyek 
támogatásokon és fejlesztési programokon keresztül talán soha nem valósulnának meg.  

  

 

 

 


