
HATÓSÁGI  TAPASZTALATOK 

DR. ORAVECZ MÁRTON 
elnök

Sárváriné Lakatos Éva Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
2014. május 20.

A  VM  „MAGYAR TERMÉK” 
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Genealógia (származástan)



74/2012. (VII.25.) VM  RENDELET

� A „MAGYAR TERMÉK” rendelet név nem utal a rendelet teljes tartalmára,
mivel nemcsak a „magyar termék”, „ hazai termék”, „ hazai feldolgozású
termék” állításokat szabályozza, hanemaz egyes önkéntes
megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról is
rendelkezik, úgymint

� különleges minőségi tulajdonságra utaló állítás /”különleges”, „ prémium”/

� kézzel történő (nem iparszerű) előállításra utaló állítás /”kézműves”/



„MAGYAR TERMÉK” rendelet 5.§

A terméket megkülönböztető, az átlagosnál 
magasabb minőségi fokozatára vagy 

KÜLÖNLEGES/ PRÉMIUM 
TERMÉKEK

magasabb minőségi fokozatára vagy 
különleges minőségi tulajdonságaira utaló 

állítás:
• Magyar Élelmiszerkönyvi irányelvben 

szabályozott
•Gyártmánylapban előírt



Különleges MÉ irányelvekKülönleges MÉ irányelvek

FELDOLGOZOTT 
GYÜMÖLCS-
TERMÉKEK

MÉZ

Különleges / Prémium

SÖRÖK

TEJTERMÉKEK
ÉDESIPARI 
TERMÉKEK

SÜTŐIPARI 
TERMÉKEK

FŰSZERPAPRIKA

GYÜMÖLCSBOR



„MAGYAR TERMÉK” rendelet 6.§

A termék előállítása során a kézzel történő előállításra vagy a 
nem iparszerű eljárás alkalmazására utaló állítás :

KÉZM ŰVES 
TERMÉKEK

nem iparszerű eljárás alkalmazására utaló állítás :
. Magyar Élelmiszerkönyvi irányelvben szabályozott
• A termék minőségét meghatározó eljárásokat, műveleti 

lépéseket egyedi megmunkálással, kézzel vagy olyan 
egyszerű, hagyományos eszközökkel, gépekkel végezték, 
melyet Magyarországon az iparszerű termelés során nem 

alkalmaztak vagy már nem alkalmaznak.



Kézműves MÉ irányelvek (+ min őségi Kézműves MÉ irányelvek (+ min őségi 
elvárások!)elvárások!)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 
2-105 számú irányelve 

a megkülönböztető 

minőségi jelöléssel ellátott 

kézműves tejtermékekről

A kézműves vagy kézmíves

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 
2-109 számú irányelve
a kézműves/kézmíves

élelmiszerek általános 

jellemzőiről

A kézműves vagy kézmíves
jelöléssel ellátott, de ezen 

irányelvnek nem 
megfelelő élelmiszerek 
2014. december 31-ig 
hozhatók forgalomba 

„kézműves” vagy 
„kézmíves” jelöléssel



A Rendelet 1-4.§-ához  igazodó  védjegyek

A Magyar Termék Nonprofit  Kft.  védjegyeket hozott 

létre a Rendelet által szabályozott  alábbi állítá-

sok látványosabb és feltűnőbb megjelenítése 

érdekében:

• magyar termék

• hazai termék

• hazai feldolgozású termék

A védjegyek használata pályázat útján érhető el.

( Hatóságunk nem a védjegy jogosultságát 

ellenőrzi, hanem az állítás valóságtartalmát

valamint annak igazolására szolgáló 

dokumentációt.)



Magyar eredetre utaló állítások = 
„MAGYAR TERMÉK” 

A „magyar termék” 

állítással azonos állítással azonos 

értelmű jelölések 

esetében is meg kell

felelni a Rendelet 

követelményeinek. 



HATÓSÁGI  ELLEN ŐRZÉSEK    

� A Rendelet által biztosítotttürelmi id őszakban (2012.09.01. -
2013.09.01.)kiemelt tájékoztatást végzett a VMés a NÉBIH
főként a vállalkozók, de a fogyasztók részére is.

� 2013. szeptember 1-jére a vállalkozók többsége már felkészült,
csomagolóanyagotváltott, sokanáttérteka „magyar termék”csomagolóanyagotváltott, sokanáttérteka „magyar termék”
jelölésről a „hazai termék” illetve a „hazai feldolgozású
termék” feliratra.

� A NÉBIH 2013. szeptember 1-jétől kiemelt folyamatos
célellenőrzést rendelt el, a megyei élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóságok végzik ezeket az ellenőrzéseket, akik havi
rendszerességgel jelentenek a NÉBIH-nek.



HATÓSÁGI   ELLEN ŐRZÉSEK   SORÁN 
TAPASZTALT   HIBÁK

� A „magyar termék” felirat használata nyomonkövetési vizsgálat alapján
igazolva nem volt megalapozott, a feliratot a vállalkozó önként törölte.

� Nem hazai előállítású élelmiszerek a kereskedelmi egységben „magyar
termék„ feliratú polcokra lettek kihelyezve.

� Nem „magyar termék” –ként forgalmazott lédig élelmiszert afogyasztói
csomagolásbakiszerelő üzem „magyar termék” megjelöléssel hoztacsomagolásbakiszerelő üzem „magyar termék” megjelöléssel hozta
forgalomba.

� A „magyar termék” felirat jogtalan használata a valójában „hazai termék”
kategóriába sorolható élelmiszeren.

� Kereskedelmi márkatermék „magyar termék” jelöléssel, a bérgyártó import
alapanyagot használt fel a feldolgozott készterméke előállításához.

� „Magyar termék” jelölésű ételkonzerv esetében spanyol hús, olasz
paradicsompüré és EU-ból származó rizs felhasználását igazolta a hatóság
nyomonkövetési vizsgálata.



HATÓSÁGI  ELLEN ŐRZÉSEK  EREDMÉNYEI 
I.

�2014. május 10-ig 441 előállító ill. kereskedelmi
egységet ellenőrizve 912 tételt vizsgáltunk meg,

amiből eddig 686 felelt meg, a
többi(nyomonkövetési) vizsgálat folyamatban van.többi(nyomonkövetési) vizsgálat folyamatban van.

Figyelmeztetés, 
bírság szankciók

22 db tétel 
kifogásolt



HATÓSÁGI   ELLEN ŐRZÉSEK  EREDMÉNYEI 
II.

Megfelelt termékek

Nem megfelelő 
termékektermékek

Nyomonkövetés 
folyamatban



alapanyag alaptermék

egyéb összetevők 

„MAGYAR TERMÉK” 
NYOMONKÖVETÉSI VIZSGÁLATA

Mintavétel 
„x” megye 

Nyomonkövetés a 
gyártás helyszínén

„y” megye

Nyomonkövetés az 
alapanyag gyártónál

„z” megye

Belföldi 
jogsegély 

Belföldi 
jogsegély

TERMÉK

egyéb összetevők 
(feldolgozott, 

feldolgozatlan)
vizsgálandó

csomagolóanyag

adalékanyagok

étkezési só,             
egyes fűszerek

nem vizsgálandó



A NÉBIH zöldség-gyümölcs ellenőrzései
� A zöldség-gyümölcs minőségellenőrzését a NÉBIH valamint a megyei 

Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak ellenőrei 
végzik. Az 543/2011/EU rendeletnek megfelelően folyamatosan ellenőrzik a 
származási ország jelölését és annak valóságtartalmát nyomonkövetés útján. 

� Jelenleg kiemelt ellenőrzést folytatnak a földieper
forgalmazás terén, sokan magyarként árusítják
a korai epret. a korai epret. 

� A görögdinnye szezon is előbb kezdődik 
az import miatt előfordult, hogy 
már beérkezéskor a tartályok, 
rekeszek címkéjét átcserélték  
magyarra a jobb ár elérése végett.

� Hazai őstermelőt is találtak,
aki saját neve alatt narancsot árult.



”GY.I.K.”
NÉBIH-VM  SZAKMAI ÁLLÁSPONTOK

� Megjelenik az Útmutató a Rendelet alkalmazásához  /2012. december/

� Trikolor, korona szerepel a jelölésen, termék megjelenítésénél -nemzeti 
szimbólumok csak akkor tüntethetők fel, ha azzal nem vezetik félre a 
fogyasztót a termék származása/eredete tekintetében. (Egyedi elbírálás.)

� Malomipari termék növényi alapterméke (gabona mag) termesztése, � Malomipari termék növényi alapterméke (gabona mag) termesztése, 
betakarítása, a tisztítás, őrlés valamint a csomagolás is Magyarországon 
történt, de a csomagolóanyag nem magyar → „magyar termék” ?  A 
csomagolóanyagok származása, eredete nem tartozik a Rendelet hatálya alá.

� Feldolgozott élelmiszer összetevői, állati alapterméke, feldolgozásának 
minden lépése magyar, de az adalék-keverék (1,5%) {amiben élelmiszer 
összetevő (pl. szójaliszt) is van} az EU-ból ered → „MT” ?  Minden 
összetevő (mennyiségtől függetlenül) magyar kell legyen, kizárólag a 
fűszerek, étkezési só, adalékanyagok, enzimek és aromák kivételek. 



Köszönöm figyelmüket!   [e-mail: etbi@nebih.gov.hu]Köszönöm figyelmüket!   [e-mail: etbi@nebih.gov.hu]


