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EREDMÉNYEK, Jogszabályi
könnyítések

• A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
• Közbeszerzési trv.
• Jövedéki trv.
PIAC
• Kereskedelmi Törvény (2005. évi CLXIV. törvény); Ez
rögzíti a fogalmat: 2§. 5a.) helyi termelői piac fogalma.
• 55/2009 kormányrendelet a piacokról, vásárokról; Leírja
a fenti, Kereskedelmi trv. 6§ (3). -ban említett bejelentés
módját,
• 51/2012 VM rendelet a helyi termelői piac higiéniai
szabályairól

Felesleg, ingóság 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 Ftt, személyi jövedelem fizetésére kötelezett.

BOLHAPIAC, alaptermékek

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 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

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 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.

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 élelmiszertermelés, 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!

ŐSTERMELŐI NAPTÁR!

Szőlőbor
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.
A bor 2 litert meg nem haladó (a továbbiakban: palackos),
• 2 liternél nagyobb, de 25 litert meg nem haladó (kannás) vagy
• 25 litert meghaladó (a továbbiakban: hordós) kiszerelés
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 termelői borkimérésben hordós kiszerelésű szőlőbor
külön bejelentés nélkül értékesíthető helyben
fogyasztásra
• 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.
• Falusi vendégasztalon bor jelenleg nem szolgálható fel.

.

• Az adó mértéke hektoliterenként a
- szőlőborra 0 forint,
- az egyéb borra - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel 9870 forint.
• Adómentes a természetes személy által előállított és az
előállító, annak családtagjai vagy vendégei által
elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként 1000
litert meg nem haladó mennyiségű egyéb bor, feltéve
hogy értékesítésre nem kerül sor.
• Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek
kiszerelésén kötelező feltüntetni a forgalomba hozatali
engedély azonosítóját.

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.

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

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

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

Kistermelőként – háztól, ill. falusi
vendégasztal szolgáltatással
• 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.
• Könnyített higiéniai előírások
• Pénztárgép kötelem nincs

VM

2013

Könnyítések
• nem kötelező a területet szilárd burkolattal ellátni, nem kell
bekeríteni
• nem előírás az ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben
a munkaeszközök tisztítása, fertőtlenítése nem a helyi
termelői piac helyén történik, és, ha van illemhely, ott
biztosított az ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási
lehetőség.
• vadon termett gomba értékesítése esetén a gombaszakellenőr részére a vizsgálathoz megfelelő méretű,
természetes és mesterséges megvilágítású gombavizsgáló
helyet kell létesíteni, melyet az elkobzott gomba
elhelyezésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan
zárható hulladékgyűjtővel kell felszerelni;

Mikor, hol?
• ,

Hogyan?
• .

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

Helyi termelői piac esetén
Szükséges:
• Területhasználati hozzájárulás
• Helyi illetékes jegyzőnél BEJELENTÉS (nem engedélyeztetés):
- Piac címe, hrsz.
- a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét,
amennyiben azzal rendelkezik;
- a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási
számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát;
- az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési
címét, amennyiben azzal rendelkezik;
- Piac nyitvatartási ideje
- Területhasználat jogcíme
Napi nyilvántartás vezetés:
- Termelők neve, címe, gazdaság helye, termelés helye, előállítás helye,
- Regisztrációs száma
- Árusított termékek (60 napig meg kell őrizni)

BEFOGADÓ NYILATKOZAT
ILLEMHELY HASZNÁLATRÓL
Alulírott befogadó tulajdonos ……………. (cím:
………………………, képviseletében …………….) nyilatkozom,
hogy a piac szervezői, fenntartói (név: …………………. (cím:
…………………………) részére a piaci napokon és a nyitva tartás
ideje alatt biztosítok a termelők részére egy illemhely és a vásárlók
részére egy másik illemhely használati lehetőséget.
• Megjelölt napok és időtartam:
• Az illemhelyet kitakarítva, fertőtlenítve adom használatba, a piac
alatti higiénia megtartásáért a szervezők felelnek, a piac végén a
kezdeti állapotot biztosítják.
• Budapest, 2014
Befogadó
Fenntartó

Házirend
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

1.
A házirendben foglalt szabályok betartása a Piacon jelen lévő valamennyi
természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
kötelező érvénnyel kiterjed.
2.
A Piacon csak azon őstermelők és kistermelők árusíthatnak, akik áruik
előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és
kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek.
3.
Az árus köteles jelezni a regisztrációkor megadott adataiban és értékesített
termékeiben történő változásokat.
4.
Árusítani kizárólag a szervezők által kibocsátott regisztrációs-nyilatkozati űrlap
kitöltése után, az abban foglaltak betartásával lehetséges.
5.
A Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani.
6.
A helyhasználat díjmentes.
7. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon
helyhasználó részére biztosítani.
8.
Az árusoknak a számukra kijelölt területre történő kirakodásra reggel ….-……ig, az elrakodásra …..-….. óráig van lehetőségük.
9.
A Piac nyitva tartása: minden hétfőn, szerdán és pénteken …….. órától ………
óráig. Nyitva tartáson kívüli időszakban a Piac területén árusítani tilos.
10. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval és egyéb
tárgyakkal elfoglalni tilos. …

Kistermelői nyilatkozat a piac működése
során keletkezett saját hulladék
kezeléséről, annak elszállításáról
• Őstermelő, kistermelő neve, címe:
• NYILATKOZOM, hogy a „Helyi termelői piac …."
(helye: 1..2 Budapest, …..utca 5.) elnevezésű termelői
piacon az általam végzett árusítás/ételkészítési
szolgáltatás során keletkezett élelmiszer és
kommunális hulladék elszállításáról és annak
további megfelelő kezeléséről intézkedem.
• A nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
• Budapest, 2013.
•
őstermelő, kistermelő aláírása

Termelői nyilatkozata a piac működése során, az általa használt
eszközök cseréjéről, azok tisztításának, fertőtlenítésének a piac
után, a piac területén kívüli, saját maga általi megfelelő
végrehajtásáról
• Őstermelő, kistermelő neve, címe:
• NYILATKOZOM, hogy a „Helyi termelői piac…." (helye:
1..2 Budapest, …… utca 5.) elnevezésű termelői piacon az
általam végzett árusítás/ rendezvényen való ételkészítési
szolgáltatás során az általam használt eszközök folyamatos
cseréjéről gondoskodom, megfelelő számú csereeszközzel
rendelkezem. Az árusítás/ételkészítési szolgáltatás napi
befejezése után az általam használt eszközök tisztításátfertőtlenítését saját gazdaságomban megfelelően elvégzem.
• A nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
• Budapest, 2013.
•
őstermelő, kistermelő aláírása

Regisztráció
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Név:
Lakcím:
Telefonszám:
Email/honlap/facebook cím:
Őstermelői igazolvány szám, betétlap érvényességi idő:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyilvántartási száma:
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság (pl. kistermelői) regisztrációs száma:
Tevékenység helye/helyrajzi száma, v. gazdaság címe, v. műhely címe:
Az értékesítésre szánt termékek, termékkörök megnevezése:
Vadon termő betakarított, összegyűjtött terméket kíván e értékesíteni? (a megfelelőt karikázza be)
Igen
Nem
Ha igen melyek azok:
A „Helyi termelői piac és termelői termékek vására” Házirendjét elolvastam és tudomásul
vettem.
Kelt:
aláírás

Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy
• az általam a piacon értékesítésre felajánlott termékeket saját magam,
illetve közvetlen (elsőfokú) családtagjaimmal közösen termeltem, illetve
állítottam elő,
• viszontkereskedelmet és bizományos kereskedelmet nem folytatok,
• a termelői piacon történő értékesítéshez az összes vonatkozó engedéllyel,
igazolással, nyilvántartással rendelkezem, az élelmiszer biztonsági
előírásokat betartom, és a termékekért felelősséget vállalok.
• Hozzájárulok továbbá, hogy a fenti feltételek teljesítését helyszíni
ellenőrzéssel a piac szervezője (név, cím…………………………………….)
elvégezhesse.
• Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a „………………Helyi
termelői piacon” történő értékesítés felfüggesztését elfogadom.
• Kelt:
aláírás

Pénztárgép köteles tevékenységek
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. §-a és 1. melléklete
pénztárgép használat előírt

nem kell pénztárgépet használni pl.

a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR a csomagküldő kereskedelem (kivéve annak
’08 47.1-47.7 azaz nem szakosodott bolti nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme)
vegyes kiskereskedelem (471); Élelmiszer,

ital, dohányáru kiskereskedelme (472)
47.91

szerinti

Csomagküldő,

kiskereskedelmi,
internetes

azaz az

ipari

(kivéve

élelmiszeripari)

kiskereskedelem tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha

(4791);

termelő

és

értékesítő

tevékenységét

ugyanabban a helyiségben folytatja,
56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a - a termelői borkimérés, és
mozgó szolgáltatásnyújtást), azaz Éttermi 56.2

vendéglátás (561); Italszolgáltatás (563)

Rendezvényi

vendégasztal

étkeztetés,

falusi

IGEN

NEM

.

77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1- 47.99 - Egyéb nem bolti, nem piaci
95.2

szerinti

javítási

tevékenységet

folytató kiskereskedelem. Ebbe a szakágazatba tartozik:

valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt,

- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése
bármely, az eddigi szakágazatokba be nem
sorolható módon
- közvetlen értékesítés (pl. háztól), házaló ügynök
- árusító automatán keresztül

55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, azaz 47.8 - Piaci kiskereskedelem
(Szállodai szolgáltatás (551); Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

egyéb üdülőház; - ÉS minden ami az A oszlopban nincs feldorolva
vendégház és bungaló; - falusi ház és faház TEÁOR.
szolgáltatás pl. - gyermeküdülő,

háztartási szolgáltatások nélkül; - ifjúsági szálló; turistaszálló, - menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak,
hálózsákok

elhelyezésére

(552);

Kempingszolgáltatás

pl.

-

kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és
vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás; - a kemping a
járművek részére hely és elhelyezés biztosítása; - menedék vagy
táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz (553);)

Egyéni vállalkozó
• A 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és
egyéni cégről alapján Magyarország területén
természetes személy üzletszerű - rendszeresen,
nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági
kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági
tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet (kivétel
az őstermelő). A tevékenység egyéni vállalkozói
igazolvány igénylésével kezdhető

ÖVTJ, TEÁOR
• Egyéni vállalkozás alapítása előtt a végezni kívánt
tevékenységet az " Önálló vállalkozók tevékenységi
jegyzékében " (ÖVTJ kódok) valamint a TEÁOR
jegyzékben keressük ki, és ellenőrizzük, hogy a folytatni
kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés kötelese, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési
követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a
kormányablakokban vagy az okmányirodákban.
• 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról
• http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor_main.teaor03_fa

Adózás

Jelölés, cimkézés
• Jelölés - 1169/2011/EK;
• 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM
együttes rendelet• 36/2014 FM rendelet
ALLERGÉNEK!
(másik képzési napon részletesen)

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.

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

Tápérték jelölés?
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.

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.
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.
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 , mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia és
queenslandi dió és azokból készült termékek, kivéve
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy
egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.
9. Zeller és abból készült termékek.
10. Mustár és abból készült termékek.
11. Szezámmag és abból készült termékek.

2. Rákfélék és azokból 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
fitosztanolészter.
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.

.

Nettó

Nettó

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-azelelmiszerek-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.

Párlat / Pálinka
Magánfőző (+18):
gyümölcstermesztő személy, aki
saját tulajdonú gyümölccsel és
párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú legfeljebb 100 liter űrtartalmú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
- Lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén
- magánfőző általi előállítással
- évente legfeljebb 50 liter párlatot készít.
Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző vall be és a
tárgyévet követő év január 15-ig fizeti meg a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatóságnak.
A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
-

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat
kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Bérfőzött
Bérfőzető részére évente
• a) legfeljebb 50 liter mennyiségig – adó: 167 000 forint, kizárólag a
bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztás céljára
• b) az 50 litert meghaladó mennyiségre az adó mértéke 333 385 forint.
Értékesítés feltétele:
- Teljes adó megfizetésével (333 385 forint) – kivéve az alkoholtermékadóraktár engedélyese részére értékesítést
- Zárjeggyel, palackozva (2 liternél kisebb) - kivéve, ha a bérfőzető
alkoholtermék-adóraktárnak adja el.
Értékesíthető a bérfőzető által:
- alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére
- Kistermelőként vásáron vagy piacon (40km) nem üzletben és a saját
gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás
keretében – itt zárjeggyel ellátott párlat palackból kimérve is.
- Jövedéki adó megfizetésére a szeszfőzdei átvételt követően nincs mód.

"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

2011. évi CIII. törvény népegészségügyi
termékadó:

Adóköteles termék előrecsomagolt:
a) hozzáadott cukrot tartalmazó
- gyümölcslé, zöldséglé (7 ft/l) - 8 gr. cukor/100 ml. - KIVÉVE a legalább 25% gyümölcs,
illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint a
legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek
- Szörp (200 ft/l) – KIVÉVE a legalább 25% gyümölcs, illetve zöldséghányad tartalmú
- cukorka, rágó csoki.., kenyér pékáru, keksz... fagyi.. (130 ft/kg) 25 gr. cukor /100 gr. ide nem értve amiben legalább 20 gr. méz/100 gr. van, ha cukortartalma nem haladja
meg a 40 gr. cukor/100 gr. mennyiséget,
- gyümölcsíz esetén cukortartalma meghaladja a 35 g/100 g 500 ft/kg, a Magyar
Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges minőségű
lekvárok kivételével
b) Sótartalom több mint 1g/100g termék
- gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött, extrudált vagy
pörkölt, ízesített és azonnali fogyasztásra alkalmas termék
- ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 20 forint/liter

.
c) Adó mértéke alkoholos ital esetében, ha annak
alkoholtartalma
• 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot
nem haladja meg 20 forint/liter,
• 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot
nem haladja meg 100 forint/liter,
• 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot
nem haladja meg 300 forint/liter,
• 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot
nem haladja meg 500 forint/liter,
• 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot
nem haladja meg 700 forint/liter,
• 45 térfogatszázaléknál nagyobb 900 forint/liter.

.

Mentesül az adó megfizetése alól az adóköteles termék
értékesítését végző adóalany, ha a naptári évben az adóköteles
termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb
mennyiséget é

Az adó alanya az adómentesen értékesített adóköteles
termékekről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből
kitűnik az adómentesen értékesített adóköteles termékek
mennyisége termékenkénti bontásban, mentességi
jogcímenként.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adófizetésre nem
kötelezett magánszemély adóalanyt nyilvántartás-vezetési
kötelezettség nem terheli.

.

Környezetvédelmi termékadó
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: névjegykártya, és
kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában
nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány,
A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya:
•csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év;
•reklámhordozó papír termékáram esetén 8000 Ft/év;
•egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
•irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év.
A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó
árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év.
A tíz millió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos
értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya
7000 Ft/év,
a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 5000
Ft/év.

ÁTALÁNY: NEM KELL NYILVÁNTARTÁS

Csomagolószerek:
- fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia,
gabonaszalma stb.) csomagolási célra
- Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz
- Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított
más termék; kivéve: nem egyszer használatos termékek
- Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült
szövet; kivéve: építési termék, erózió- és rézsüvédelmi
- Kerámiából készült termék áru csomagolásáraáru
Egyéb vegyipari termékek:
- Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek; kivéve a bruttó 50
kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve kézműipari
foglalkozás keretében előállított termékek
- Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari foglalkozás
keretében előállított termékek
- Hajápoló szerek, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított
- Fürdőhöz való készítmények, és máshol nem említett illatszerek, szépségvagy testápolók, helyiségszagtalanítók - kivéve: kézműipari foglalkozás
keretében előállított

.

FELÍR / NÉBIH
• TEÁOR - 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet
alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak
• Az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel, illetve
magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a (1 ezreléke). A díjalapból levonható
a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege
• Mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas
vállalkozás) illetve kisvállalkozások, melyek elsődlegesen végső fogyasztó
számára értékesítenek, választhatnak
- a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy
- évi 20 000 forintos átalány megfizetése, kisvállalkozás tekintetében
pedig az évi hétszázezer forint átalány díj megfizetése között.
• Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól az SZJA törvényben
meghatározott mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek
az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot
nem haladja meg.

Helyi?
•
•
•
•
•

KÉZMŰVES
Bőr, csont,
Parafin
Festék
Cérna, fonal,
kelme
• Fűzfa vessző

• ÉLELMISZER
alapanyag
• Chili
• Citrom
• Dinnye
• Hazai nemesítés
• Őshonos

•
•
•
•
•
•

ÉTEL
Rizs
Bors
Olivaolaj
Holland sertés
Német marhahús

Helyi termék - EU útmutatók
A Régiók Bizottsága előretekintő véleménye – Helyiélelmiszer-rendszerek
(2011/C 104/01)
• A helyi élelmiszertermékeket:
1. helyben (a régióban) termelik;
2. a helyi/regionális vidékfejlesztési stratégiát támogató tényezőként
kell felfogni;
3. a lehető legrövidebb úton juttatják el a fogyasztóhoz:
4. a láncot legfeljebb
a) a termelő vagy a helyi termelőszervezet,
b) a kínálat és a kereslet összehangolásáért felelős fél, avagy felek
szövetkezete,
c) a fogyasztó alkothatja;
5. nem értékesíthetik egy kiskereskedelmi lánc központi felvásárlási
osztályának
COM(2013) 866 - A helyi termelésre és a közvetlen értékesítésekre
vonatkozó címkézési rendszerről {SWD(2013) 501}
• „helyi termelés”: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítása
azoknak az előállítás helye szerinti gazdasághoz ésszerűen közel
elhelyezkedő területeken történő értékesítése céljából; (20 km–100 km
között változik). Figyelembe véve a „helyi” fogalmának sokféle

HÍR
• HÍR védjeggyel olyan terméket
jelölnek, amely
• legalább kétgenerációs (50 éves)
dokumentált történelmi múlttal
rendelkezik,
• Magyarország egy vagy több
tájegységéhez köthető,
• szempont a hagyományos, helyi
előállítási mód
• rendszeresen vagy időszakosan
előállított, forgalmazott termék.

Árujelzők
• -

Pozsonyi kifli

Alföldi kamillavirágzat

Tepertős pogácsa

Hajdúsági torma
ÚJFEHÉRTÓI
MEGGYPÁLINKA

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/

A termék előállítása, feldolgozása és
elkészítése egy meghatározott földrajzi
területen, elismert módszerek alkalmazásával
történik

Eredet megjelölés:
Szigorúbb kapcsolat:
földrajzi környezet +
természeti és emberi
tényezők az előállítás
minden egyes lépésének
a meghatározott
területen KELL történnie

Földrajzi jelzés:
Adott helyről származó,
adott földrajzi helyen
termelt, feldolgozott vagy
előállított termék,
amelynek különleges
minősége, hírneve, vagy
egyéb jellemzője ennek a
földrajzi származásnak
tulajdonítható. Elegendő,
ha
a termék előállításának
egyetlen lépése
történik az adott földrajzi
területen, az alapanyagok
származását itt is fel kell
tüntetni

Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti jegyzék- UNESCO

5 új szellemi kulturális örökségelemmel bővül a nemzeti
lista:
-tápéi gyékényszövés,
-bukovinai csobánolás (betlehemes játék),
-kőszegi "szőlő jövés" hagyománya,
-Duna-menti hagyományos halászat

Tájfajták, helyi fajták

Választás
• .

Cseresznyeház (Dr. Kujáni K.)

Fotó: Szabó T.

Zöldség, Gyümölcs
• NÖDIK (Tápiószele)
• Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató
www.resinfru.hu
• Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató
www.ujfehertokutato.hu
• Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Intézet
www.gykut.hu
• Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató
www.cefrucht.hu
• Kárpátmedencei Gyümölcsész
Hálózat www.gyumolcsesz.hu
• www.maghaz.hu

Forrás: Haszonállat-génmegőrzési
Központ – és elődje, a KÁTKI
http://genmegorzes.hu/

.

.
www.magyartarka.hu
www.szurkemarha.hu

http://mjksz.hu/
www.mfse.eu

www.mangalicatenyesztok.hu
www.polyan.hu/borzderes-kihelyezes

Védjegyek

.

Komplex gazdaság…
• .

.
• .

Szénapadlás, …
• .

Helyi termékek

• .

.

Bolt

.

Nemzetközi jó példák Hazai adaptációinak
elindítása:

• Olaszország - Filiere corta
• Francia GIE: Termelői érdekegyesülés.
Termelői bolt nem adózó szervezet által

ÁTFUTÓ SZÁMLA rendszer

Közvetlen értékesítési pont
• A termelői boltokba, pontokra, polcokra, bevásárló közösségek
számára, az értékesítésre beszállított gazdák terméke megmarad
a gazda tulajdonában .
• A termelői bolt /elosztó pont a gazda nevében és javára értékesít
„jutalék” illetve a tagsági díj ellenében
• Az értékesített terméket az értékesítési pont nem veszi meg, nem
számít bele ezáltal az értékesítő adóalapjába.
• Minden termék, az előállító a saját ÁFA alanyisága szerint fog
értékesítésre kerülni. A bizonylat a termelő nevére kerül
kiállításra és a bevétel is közvetlenül az övé lesz.
• nem üzletkötelem alá eső kereskedelmi forma.

Kik értékesíthetnek, milyen termékek
értékesíthetők ezen formában?
• Kistermelői élelmiszerek (természetes személyek; földrajzi – 40
km, megye, Budapest- és mennyiségi korláttal; saját alapanyag
felhasználásával!)
• Kézműves élelmiszerek (bármely jogi formában előállított, de a
Magyar Élelmiszerkönyv Codex Alimentarius Hungaricus 2-109
számú irányelv szerint előállított terméket – országosan,
amennyiben nem kistermelő állítja elő)
• kézművesipari mikrovállalkozás (a kézműves stratégiában
meghatározott kézműves termékeket, bármely jogi formában
előállító mikrovállalkozás - országosan).
• ? Mikrovállalkozásnál nagyobb szövetkezeti kézműves termékek?

Gyógynövény…

Élelmiszer vagy gyógyszer?
• Nem minősülnek „élelmiszernek” a következők:

– a) takarmány;
– b) élőállat, kivéve a forgalomba hozatalra előkészített,
emberi fogyasztásra szánt állatok;
– c) növények a betakarítás előtt;
– d) gyógyszerek, a 65/65/EGK (1) és a 92/73/EGK (2)
tanácsi irányelv értelmében;
– e) kozmetikai termékek, a 76/768/EGK tanácsi irányelv
értelmében;
– f) dohány és dohánytermékek, a 89/622/EGK tanácsi
irányelv értelmében;
– g) kábítószerek és pszichotróp anyagok,;
– h) szermaradványok és szennyezések.

Élelmiszer vagy gyógyszer?
• Gyógyszer: 2001/83 EK irányelv 1. cikk:
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:2.
pont: az emberi betegségek kezelésére vagy
megelőzésére szolgáló anyagok vagy azok
kombinációi. Azok az anyagok vagy anyagok
kombinációi, amelyek embereken az orvosi
diagnózis megállapításának érdekében, illetve
valamely élettani funkció fenntartása,
helyreállítása, javítása vagy módosítása
érdekében alkalmazhatók,

1924/2006/EK RENDELETE
az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról

(5) Az olyan általános megjelölések (megnevezések), amelyeket
hagyományosan élelmiszerfajták vagy italfajták olyan sajátosságának
jelzésére használnak, amely hatással lehet az emberi egészségre – például
az „emésztéssegítő” vagy a „köhögés elleni cukorka” megnevezés –
mentesülnek e rendelet alkalmazása alól.
1. Cikk (3) Az élelmiszer címkéjén, megjelenítésén vagy reklámjában
megjelenő – tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításként
értelmezhető – védjegy, márkanév vagy fantázianév anélkül
alkalmazható, hogy azt az e rendeletben meghatározott engedélyezési
eljárásoknak alávetnék, feltéve, hogy az élelmiszer címkéjén,
megjelenítésén vagy reklámjában a tápanyag-összetételre vagy egészségre
vonatkozó, e rendelet előírásainak megfelelő kapcsolódó állítást is
feltüntetnek. (432/2012/EU RENDELET)

Francia minta

Francia minta

• A gyógynövény tea megnevezés legális!
• Nincs laborvizsgálati kötelem,
• Nincs szakképzettség kötelem
Címke fordítás:
• Tea
A máj barátja.
Aztán a tartalma: 6 különböző növény
2013-as gyujtes.
Biológiai természest igazolta az ottani szervezet.
Elkészítés: forráza le vízzel.
Feltüntetés miatt:
Aromas és gyógynovenyek: termelő-gyűjtő
Marie Bxx. Puycelcie

.
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