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AZ ÉLELMISZERLÁNC-SZEREPL ŐK FELADATAINAK  

EGYES KÉRDÉSEI 
 

REITERER ZOLTÁN∗ 
 
Az élelmiszerlánc-szabályozás egyes részeinek vizsgálatával kívánom feltárni az abban rejlő esetleges 
problémákat, megoldást kínálva azokra a későbbi jogalkotási és jogalkalmazási tevékenységekhez, 
ezen keresztül hatva a szabályozás céljainak eredményesebb elérésére. Ismertetem az élelmiszerlánc-
szereplők kiemelt fontosságú kötelezettségeit, javaslatokat fogalmazok meg egyes az állategészség-
ügyi és állatvédelmi területek összevonható szabályozására, rámutatok a nyomon követhetőség szabá-
lyozásának sajátosságaira, valamint felhívom a figyelmet néhány felelősségre vonatkozó szabály 
megváltoztatásának szükségességére is, különös tekintettel a rendeleti szintű szabályokat érintően.  
Kulcsszavak: állatvédelem, élelmiszer-biztonság, élelmiszerlánc, élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, 
élelmiszer-vállalkozás, nyomon követhetőség, megsemmisítés. 
 
Studying certain parts of the foodchain-regulation I would like to reveal its possible problems 
implied, making an offer of solution to those for the following legislative and law enforcement 
activities, hereby impressing a more successful achievement in the purposes of regulation. I acquaint 
the stressed importance of obligation of the persons involved in foodchain, I compose some proposals 
for drawing the regulation of certain fields of animal health and animal welfare together, I refer to the 
characteristics of the regulation of traceability, as well as I call the attention to the necessity of change 
in some rules relating to responsibility, in particular concerning regulation by decrees. 
Keywords: protection of animals; food safety; foodchain; foodchain inspection authority; food 
enterprise; traceability; eradication. 
 
1. Az élelmiszerlánc törvény alapvető rendelkezéseinek egyes kiemelendő pontjai 
 
Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által 
kiadott engedély alapján1 lehet forgalomba hozni és felhasználni, mely élelmiszernek az 
emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést csak az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv hozhat.2 Élelmiszer-vállalkozás csak olyan helyen és feltételekkel 
létesíthető, amely esetében biztosított, hogy az élelmiszer az élelmiszer-biztonsági és élel-
miszer-minőségi előírásoknak, valamint a környezet és az állatok védelmét szolgáló köve-
telményeknek megfelel, illetőleg a működéshez az élelmiszer-ipari szakképesítés megléte 
szükséges. 

Az állati eredetű élelmiszer előállítása céljából az állattartáshoz olyan állattartó helyet 
kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési és állattartási technológiát kell alkalmazni, 
amely lehetővé teszi az állatok egészségének megóvását, valamint azt, hogy az így nyert 
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1 A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (a továbbiakban: Éltv.) 
5. § (6) bekezdés, 57/2010. (V. 7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés. 
2 Éltv. 5. § (6) bekezdés. 
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állati eredetű élelmiszer emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer-előállításra alkalmas le-
gyen. Állatot tartani csak az előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad.3 E szabályo-
záshoz szorosan kapcsolódik az állatvédelem vagy az állattenyésztés területe is, amelyek 
többek között az élelmiszerlánchoz kapcsolódó állattartói tevékenység egyik szabályozása-
ként a mezőgazdasági haszonállatokra, illetőleg az őshonos állatfajokra vonatkozóan is 
részletes előírásokat tartalmaznak.4 

Az egyes alapvető rendelkezések alapelvként rögzítik az élelmiszerlánc szereplőinek te-
vékenységeihez kapcsolódó általános szabályokat, melyeket a jogalkotó a végrehajtási sza-
bályokban az indokolt mértékig és módon, kellő alapossággal részletez. Ez az alacsonyabb 
szintű, miniszteri rendeletben rögzített és részletezett szabályozási megoldás az élelmiszer-
láncra még inkább indokolt, ugyanis egyrészt a szabályozás átfogó, rendkívül széles, sok 
ágra szétoszló részterületet érint, másrészt az egyes ágakra mint szakterületekre e szabályo-
zás az egyes speciális, szakirányú szakmai előkészítő munka támogatása mellett – a rende-
letre vonatkozó döntési fórum szintje miatt – viszonylag gyorsan tud reagálni a szükséges 
változásokra. Emellett a kapcsolódó nagyobb szabályozási területek egy része külön tör-
vénnyel rendelkezik, így például az állatvédelem vagy az állattenyésztés területe is.5 E terü-
letek szabályai betartásának egy részére az anyagi jogi jogszabályok, illetve a kijelölő ren-
deletek részben vagy egészben az élelmiszerlánc felügyeleti szerveket is nevesítik.6 A 
komplexitása egyben bonyolulttá is teszi azt, az egyes területek szoros kapcsolódása miatt 
szükséges többek között a hatáskört kijelölő rendeletek alkalmazása is. 

  
2. Az élelmiszerlánc törvénybe foglalni javasolt egyes szabályozások  
 
Az élelmiszerlánc7 szabályozásának kiteljesedettebbé válása érdekében elképzelhető lenne 
egy olyan kodifikációs megoldás is, amely az élelmiszerlánc törvény hatálya alá vonná 
azokat a külön törvényben szabályozott területeket, amelyek a gyakorlatban egyébként is 
összekapcsolódnak. Példaként lehet említeni az állatvédelem vagy az állattenyésztés terüle-
tei szabályainak mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozó részét, mivel az állattartó mint 
élelmiszerlánc-szereplő ezen szabályok együttes betartásával tud csak ténylegesen megfe-
lelni a vele szemben támasztott elvárásoknak. A szabálysértő módon tenyésztett és/vagy 
tartott állatok kockázatot jelentenek az élelmiszerbiztonságra, és szorosan kapcsolódnak az 
állategészségügyi kérdésekhez is, amely viszont az egyértelműen az élelmiszerlánc szabá-
lyozásban kap helyet.8 Emellett az élelmiszerlánc törvény az állattartó kötelezettségeként 

                                                 
3 Éltv. 6. § (1) bekezdés, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet I. fejezet.  
4 A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet, 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet. 
5 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló1998. évi XXVIII. törvény, az állattenyésztésről szóló 
1993.évi CXIV. törvény. 
6 Például a 334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, és a 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. §. 
7 Éltv. „Melléklet a 2008.évi XLVI. törvényhez,” Fogalommeghatározások” 21. pont: élelmiszer-
lánc: azon folyamatok összessége, melyek szereplői közvetlen vagy közvetett hatással vannak az 
élelmiszerre a talajvédelem, agrár- környezetvédelem, növénytermesztés, növény-egészségügy, nö-
vényvédelem, az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hoza-
tala és felhasználása, az élelmiszer- és takarmány-előállítás, szállítás, tárolás és forgalombahozatal, 
felhasználás, az állat tartása, szállítása, forgalomba hozatala, az állat-egészségügy, a növényi és álla-
ti eredetű melléktermék kezelés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás során”. 
8 A mezőgazdasági haszonállatok tartására és állatvédelmi szabályaira vonatkozó előírásokat a 
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet rögzíti, amelynek mellékleteiben szerepelnek az egyes haszonállatok 
tartására vonatkozó minimális követelményei is. Példaként említhető a rendelet 2. számú melléklete, 
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előírja általánosságban, minden állatára vonatkozóan annak rendszeres ellátását és felügye-
letét.9 Az Európai Unió alapokmányában ugyan nincs közös célként deklarálva az állatvé-
delem, de a Maastrichti Egyezményhez csatolt 24. számú zárónyilatkozatban rögzítésre 
került. Eszerint  

„A konferencia felkéri az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, valamint a 
Tagországokat, hogy a mezőgazdasági politika, a közlekedés, a belső kereskedelem és a 
kutatás közös szabályainak a megfogalmazása és végrehajtása során az állatjólét követel-
ményeit is érvényesítsék”.10 

Ennek megfelelően többek között az Európai Parlament és a Tanács 2004-ben, a Tanács 
pedig 2009-ben megalkotta a kapcsolódó szabályokat,11 melyek közül előbbi az emberi fo-
gyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzését szabályozza, utóbbi az állatok 
leölésük során való védelmének előírásait tartalmazza. Ez utóbbival kapcsolatosan kieme-
lendő egyebek mellett az állatok leölésére12 és a kapcsolódó műveletekre vonatkozó köve-
telmények, mint például az, hogy ennek során az állatokat meg kell kímélni minden elke-
rülhető fájdalomtól, szorongástól, szenvedéstől. A leölést megelőzően fizikai kényelmet 
kell biztosítani a számukra, így különösen a legmegfelelőbb hőmérsékleti körülmények 
biztosítása, tisztán tartás, eleséstől, megcsúszástól való védelem. Emellett olyan elhelyezést 
kell kapniuk, amely figyelembe veszi a szokásos viselkedésüket és nem szenvedhetnek tar-
tós takarmány- vagy vízhiánytól. A leölésre kizárólag a rendelet I. számú mellékletében 
engedélyezett, kötelezően alkalmazandó elkábítási módszerek – mechanikai, elektromos, 
gáz, más módszerek13 – és az ahhoz kapcsolódó előírások betartása után kerülhet sor.14  E 
követelmények betartását az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek haszonállata-
ival kapcsolatban a hatósági állatorvosnak kell ellenőriznie.15 

Az élelmiszerlánc törvény kodifikációja az egységes szabályozás igénye miatt négy 
ágazati törvény egybefoglalásával16 történt meg, melyek közül például az állategészségügyi 
törvény természetesen nem kizárólag az élelmiszerlánchoz kapcsoló állatokra vonatkozóan 

                                                                                                                            
melyek szerint: „a csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára – a termékenyí-
tett kocasüldők és a kocák kivételével – legalább a következő akadálytalanul használható alapterüle-
tet kell biztosítani: a) 10 kg-nál kisebb élősúlyú sertések számára 0,15 m2-es, b) 10 és 20 kg közötti 
élősúlyú sertések esetében 0,20 m2-es, c) 20 és 30 kg közötti élősúlyú sertések esetében 0,30 m2-es, 
d) 30 és 50 kg közötti élősúlyú sertések esetében 0,40 m2-es e) 50 és 85 kg közötti élősúlyú sertések 
esetében 0,55 m2-es, f) 85 és 110 kg közötti élősúlyú sertések esetében 0,65 m2-es, g) 110 kg-nál nehe-
zebb állatok esetében 1 m2-es férőhelynek kell minden egyes állat rendelkezésére állnia.”  
9 Éltv. 18. § (1) bekezdés a) pont. 
10  PAULOVICS Anita: Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében, Virtuóz Kiadó, 2002, 202–203. 
11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az 
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatko-
zó különleges szabályok megállapításáról, A TANÁCS 1099/2009/EK RENDELETE (2009. szep-
tember 24.) az állatok leölésük során való védelméről. 
12 1099/2009/EK rendelet I. fejezet 2. cikk „Fogalommeghatározások”, a) „leölés”: minden olyan 
szándékos eljárás, amely az állat halálát okozza, j) „levágás”: emberi fogyasztásra szánt állatok  
leölése. 
13 Halálos injekció. 
14 1099/2009/EK rendelet II. fejezet 3. cikk, 4. cikk, I. számú melléklet. 
15 854/2004/EK rendelet I. fejezet 5. cikk c) pont, I. melléklet I. szakasz II. fejezet C, II. szakasz IV. 
fejezet. 
16 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, a takarmányok előállításáról, forgalomba 
hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény, az élelmiszerekről szóló 2003.évi 
LXXXII. törvény, és az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény. 
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tartalmaz szabályokat. E megoldás követéseként a fentiekben említett két törvény élelmi-
szerláncot érintő részei is belefoglalhatóak lennének az élelmiszerlánc törvénybe, melyet az 
állategészségügyi kapcsolódási pontokon felül az eljáró hatóságok – mint élelmiszerlánc 
felügyeleti szervek is – nagymértékű azonossága, valamint az egységesebben kezelhető 
szankciórendszer is igényelne. A jelenlegi szabályozás az állatvédelem esetében külön ál-
latvédelmi bírságot ír elő, amelyhez egy külön állatvédelmi bírságok kiszabását szabályozó 
rendelet17 alkalmazandó. Az élelmiszerlánc törvénybe foglalással együtt e bírság kiszabását 
szabályozó jogszabály is beleilleszthető lenne az élelmiszerlánc bírságok kiszabását szabá-
lyozó rendeletbe.18 Az állatvédelmi törvény teljes belefoglalása az élelmiszerlánc törvénybe 
dilemmát vet fel. A teljes bevonás ellen érvként felhozható, hogy az jogtechnikai problémát 
vetne fel, miszerint a jogszabályhoz tartozó hatáskört kijelölő kormányrendelet nem csupán 
élelmiszerlánc felügyeleti szervet nevesít állatvédelmi feladatot ellátó hatóságként. Fősza-
bály szerint állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki,19 amelyek mellett a kijelölő ren-
delet bizonyos esetekben – egyes élelmiszerlánc-felügyeleti szerveken20 kívül – a környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget is említi.21 E hatóságok hatásköré-
be sorolja a Kormány a nem élelmiszerlánchoz illeszthető állatvédelmi ügyek körét, mely 
terület meglehetősen sok olyan állattartót is érint, aki e vonatkozásban nem élelmiszerlánc-
szereplő, emiatt e területre vonatkozóan továbbra is külön szabályozás indokolt. Az élelmi-
szerlánc törvénybe teljes bevonás melletti érvként vehető számításba, hogy az állatvédelem 
területe többnyire speciális szakértelmet igényel, mellyel jogszabályban is jelölt élelmiszer-
lánc-felügyeleti szervek rendelkeznek, emiatt a jegyző az állatvédelmi tárgyú hatósági eljá-
rásban döntésének meghozatalához bizonyos esetekben hatósági állatorvos szakértőt vesz 
igénybe, a járási törzshivatal pedig a saját szakigazgatási szervéhez, a járási állategészség-
ügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz fordul szakmai segítségért. Az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervek közül az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságo-
kon állatvédelmi osztály, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalon belül az 
állategészségüggyel összevont igazgatóság működik az e területet igénylő szakemberekkel, 
általános és állandó munkaidőn kívüli hatósági ügyeleti rendszert fenntartva,22 illetőleg a 
szokásos lehetőségek mellett utóbbi hivatal díjmentes „zöldszám” telefonos bejelentést is 
biztosít.23 Emellett a közös szabályozások alkalmazhatósága által kínált további előnyök24 – 

                                                 
17 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet. 
18 Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet. 
19 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés. Ez a kijelölés a korábbi önkormányzati fel-
adatkör folyományaként jelent meg, melyet a járási hivatalok létrehozásával e végrehajtási szinten 
kívánt tartani a jogalkotó.  
20 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a megyei élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok, a járási hivatalok állategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatalai. 
21 Például a 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés. 
22 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-esemé- 
nyeket, Éltv. 32. § (1) bekezdés i) pont. 
23 Például a HMKH ÉBÁI ügyeleti telefonszáma: 06 (30) 655 0737, a NÉBIH „zöldszáma”: 06 (80) 
263 244. 
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a jegyzők és a járási törzshivatalok ez irányú feladatköreinek megszűnésével és az érintett 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek humánerőforrás-kapacitásának megfelelő mértékű eme-
lésével egyidejűleg – inkább a teljes bevonás felé billentik a képzeletbeli mérleg nyelvét. Jó 
példaként említhető e szabályozásra az ebek transzponderrel történő kötelező jelölésének 
kérdésköre is, melyhez a kapcsolódó hatósági eljárási feladatot az érintett élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv látja el. Az ebek jelölésével kapcsolatosan a jegyzőnek csupán ellenőrzési 
feladata van, amely az ebek három évenkénti kötelező összeírásában, illetőleg a jelölés hiá-
nyával kapcsolatos bejelentések továbbításában – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé – 
a kapcsolódó kormányrendelet alapján kimerül.25 Az összes többi hatósági eljárás, illetőleg 
a transzponderrel jelölt egyedek adatainak nyilvántartási rendszerben történő kezelése is az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek feladata, valamint jogsértés esetén is az élelmiszerlánc 
törvény szankciórendszere az alkalmazandó.26  

 
3. Tájékoztatási szabályok 
 
A termékekről a felhasználók elsősorban a termék jelölésén keresztül tájékozódnak.27 Élel-
miszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetően, egyér-
telműen, jól olvashatóan tartalmazza a végrehajtási rendeletekben,28 valamint az uniós ren-
deletekben29 meghatározott információkat. Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési 
módszer nem tévesztheti meg a végső fogyasztót, így különösen az élelmiszer természete, 
azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy ere-
dete, illetve előállítási vagy termelési módra vonatkozóan. Emellett nem tulajdoníthat az 
élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot, amelyekkel az valójában nem rendelkezik, 
és nem kelthet olyan benyomás, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, 
ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik.30 
 
4. Egyes forgalomba hozatali és felelősségi rendelkezések  
 
Az uniós élelmiszer- és takarmányjog a rendkívül hasonló követelményrendszer miatt egy-
séges szemléletűnek mondható,31 emiatt a törvény együttesen kezeli az élelmiszeripari, va-
lamint a takarmányipari vállalkozásokra vonatkozó előírásokat a szakterület sajátosságai-
nak figyelembevételével. Az élelmiszervállalkozás a működését az illetékes önkormányzat 

                                                                                                                            
24 Egyetlen törvényben történő szabályozás, ezen belül ugyanaz az eljáró hatóság, azonos szankció-
rendszer, valamint közös rendszerű bírságkiszámítási módot tartalmazó egyazon erre vonatkozó ren-
delet alkalmazása.  
25 A többek között éppen az állatok védelméről és kíméletéről szóló1998. évi XXVIII. törvény, az 
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 17/B.§ (11)–(12) 
bekezdés. 
26 A 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés, 6. § (5) bekezdés, az Éltv. 34. § (4) be-
kezdés b) pont, (4) bekezdés h) pont, valamint a 63. § (1) bekezdés ah) pont. 
27 ANDRÉKA Tamás: Az élelmiszerlánc jogi szabályozása. in: SZILÁGYI  János Ede (szerk.): Környezet-
jog II. kötet  Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei (a továbbiakban: ANDRÉKA), Novotni 
Kiadó, Miskolc, 2008, 19.  
28 Az élelmiszerek jelöléséről szóló19/2004. (II. 26.) FVM – ESzCsM – GKM együttes rendelet. 
29 Például a178/2002/EK. rendelet. 
30 Éltv. 10. § (1)–(3) bekezdés. 
31 ANDRÉKA, 20.  



Reiterer Zoltán 

 

 

204 

jegyzője által történt nyilvántartásba vételt követően, szükség esetén32 pedig az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv által kiadott külön engedély birtokában kezdheti meg.33 

Az élelmiszer előállítója – nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első ma-
gyarországi forgalomba hozó – az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért a fogyaszt-
hatósági, illetve a minőség-megőrzési időtartam lejártáig felelős, kivéve, ha a hibát az előál-
lító által javasolt tárolási és raktározási feltételek be nem tartásával más okozta. A hibáért a 
magyarországi első forgalomba hozó akkor is felelős, ha azt nem ő okozta, amennyiben a 
forgalomba hozatalt kizáró hiba a magyarországi első forgalomba hozatalt megelőzően ke-
letkezett. E szabályok azonban nem alkalmazandóak, amennyiben a hibát az előállító által 
javasolt tárolási minőség-megőrzési és raktározási feltételek be nem tartásával más okozta. 

Az élelmiszer, illetve a takarmány az uniós rendeletekben34 előírt, az élelmiszer-
biztonsági, élelmiszer-minőségi, takarmánybiztonsági, illetve takarmányminőségi előírá-
soknak való megfelelését igazoló okiratok hiánya esetén vélelmezni kell, hogy a forgalma-
zó a forgalomba hozatalt kizáró hibát felismerhette.35  

Az élelmiszer jogszabály szerinti jelölésért az élelmiszer előállítója, illetve valamennyi 
forgalmazója felelős, mely a tájékoztatásra vonatkozó szabályokkal szoros összefüggést 
mutat. Az élelmiszer fogyaszthatósági, illetőleg minőség-megőrzési időtartamának megál-
lapítása az előállító felelőssége, mely időtartamok lejárta után az élelmiszer és a takarmány 
nem hozható forgalomba.36 A higiéniai előírások betartásához a kötelezően alkalmazandó 
HACCP-rendszer nyújt segítséget, ami egy olyan tudományosan megalapozott rendszer, 
amely a termék, valamint a feldolgozási és árukezelési folyamatok egyedi jellemzőit figye-
lembe véve megállapítja a jellemző veszélyeket, és meghatározza a szabályozásukra szolgá-
ló intézkedéseket. Ez a rendszer egy tervezett megoldásokat tartalmazó, a szabályozás mű-
ködésének szervezésére, a hatékonyság folyamatos ellenőrzésére és felülvizsgálatára és az 
adott termékre, technológiára vonatkozó egyedi élelmiszer-biztonsági terv. A minőséget és 
kiemelten az élelmiszer-biztonságot a teljes élelmiszerláncban biztosítani kell, az elsődle-
ges termeléstől a fogyasztóig, azaz „a termőföldtől az asztalig”.37 

 
4.1. Szavatossági vagy fogyaszthatósági, illetőleg minőségmegőrzési idő? 
 
Az élelmiszerlánc törvény az élelmiszerekkel kapcsolatosan a „fogyaszthatósági”, illetőleg 
„minőségmegőrzési”, a takarmányok esetében pedig a „minőségmegőrzési” mellett a „etet-
hetőségi” időtartam kifejezést alkalmazza.38 A fogyasztói és a kereskedelmi szakmai szó-
használat a szavatossági idő kifejezéssel illeti az élelmiszerek és a takarmányok felhasznál-
hatóságának időtartamát. Ez utóbbi kifejezés azonban pontatlan, bár a polgári törvény-
könyvben szereplő jogintézménnyel rokonságot mutat. A különbözőségre a helyes értel-
mezhetőség érdekében azonban szükséges rámutatni. Eltekintve azon alapvető különbség-
től, hogy a fentiekben idézett kifejezések két külön jogág alkalmazott szakkifejezései, kö-
zös tartami elemük a felelősség. Míg azonban a szavatosság jogok jogosultjával szemben 

                                                 
32 A külön engedélyhez kötött élelmiszerek esetén az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 13. § (1) be-
kezdés alapján. 
33 ANDRÉKA, 24.  
34 178/2002/EK rendelet, 852/2004/EK rendelet, 853/2004/EK rendelet, 854/2004/EK rendelet. 
35 ANDRÉKA, 21.  
36 Éltv. 14–15. §. 
37 ANDRÉKA, 18.  
38 Éltv. 14. § (1)–(2) bekezdés. 
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annak kötelezettje a polgári jog szavatosságra vonatkozó szabályai szerint a négy kellék-
szavatossági jog valamelyikének39 érvényesítése során tartozik felelősséggel a jogosult felé 
a hibás tejesítés miatt helytállási kötelezettséggel, addig az élelmiszerlánc szereplője a lejárt 
minőségmegőrzési, fogyaszthatósági, illetőleg etethetőségi időn túli élelmiszer forgalomba 
hozataláért vagy forgalomban tartásáért az élelmiszerlánc törvény szabályai szerint felelős a 
megfelelő szankciók kényszerű elviselőjeként. Amíg a szavatossággal kapcsolatban a jog-
viszony kötelezettje a jogszabályban meghatározott időtartamig tartozik kötelezettséggel a 
hibás teljesítésért – a jótállásra is ezen szabályok vonatkoznak. Ettől eltérően, élelmiszer-
lánc-szereplőként az élelmiszer-vállalkozás – mint a termék előállítója, nem hazai előállítá-
sú élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó – a minőség- 
megőrzési, fogyaszthatósági, illetőleg etethetőségi idő lejártáig, a lejáratot követően pedig a 
termék forgalomba hozója40 vagy forgalomban tartója tartozik felelősséggel az ezzel kap-
csolatos szabályok megsértése esetén. A forgalomba hozatal többek között az élelmiszer 
vagy takarmány készen tartása eladás céljára. Így például az élelmiszer vagy takarmány 
előállítója felelős abban az esetben is, ha a készáru raktárában lejárt fogyaszthatósági, 
minőségmegőrzési, illetőleg etethetőségi idejű terméket tart.41 Míg előbbi kifejezéshez fő-
szabály szerint jogszabály határozza meg annak tartamát – kivéve a felek szabályok között 
tett eltérő megállapodását, illetőleg a kötelezett önként vállalt jótállását –, addig utóbbi ki-
fejezésekhez az élelmiszer vagy takarmány előállítójának a szakmai szabályok alapján ön-
magának kell a lejárati időket megállapítania42 és ezzel jeleznie a termék felhasználhatósá-
gát a fogyasztók, illetve más élelmiszerlánc-szereplők felé. Amíg a szavatossági igények a 
jogosult részére a hibás teljesítést kívánják megszüntetni, addig az élelmiszerlánc hasonló 
tartalmúnak vélt kifejezéseihez tartozó szabályok a fogyasztók egészségének, testi épségé-
nek védelmét szolgálják, polgári jogi igényt nem rendeznek. Emellett természetesen egy 
minőségileg nem megfelelő élelmiszer terméket vásároló fogyasztó polgári jogi szavatossá-
gi igényt érvényesíthet a vállalkozással szemben, melynél a hibás teljesítés vélelme ugyan 
úgy hat hónapig fennáll, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével 
összeegyeztethetetlen. E vélelem a vállalkozás részéről azonban megdönthető.43 

 
5. Az élelmiszer- és takarmány-vállalkozások egyes kiemelt kötelezettségei  
 
Az élelmiszer-vállalkozások a működésük során kötelesek folyamatosan garantálni az élel-
miszer-összetevők biztonságosságának, minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok és 
fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazását, az általuk alkalma-
zott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasságát, 
emellett az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását. Az élelmiszer 
biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége érdeké-

                                                 
39 2013.évi V. törvény 6:159. §. 
40 A forgalomba hozatal a 178/2002. EK rendelet I. fejezet, 3. cikk 8. pontja szerint: élelmiszer vagy 
takarmány készentartása eladás céljára, beleértve az élelmiszer vagy takarmány eladásra való felkíná-
lását, vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bár-
mely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását, forgalmazását vagy átadásá-
nak egyéb módját. 
41 Lásd: az Egri Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság 9. K.27.241/2013/6. számú ítélete. 
42 Éltv. 15. § (1) bekezdés. 
43 2013.évi V. törvény 6:158. §. 
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ben önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket 
kell működtetniük.44  

Az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy azonnali intézkedésre feljogosí-
tott felelős személynek, és az élelmiszer, illetve a takarmány előállítását, valamint forga-
lomba hozatalt megelőzően részletes, írásos dokumentációt köteles készíteni és vezetni, 
különös tekintettel a gyártmánylapra45 és az anyaghányad-nyilvántartásra. 

Az emberi vagy állati egészség védelme céljából előírt esetekben az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv engedélye szükséges az élelmiszer-létesítmény működtetéséhez, illetve az 
élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység folytatásához.46 Az engedélyezés hatálya alá nem 
tartozó esetekben47 az élelmiszer-, illetve a takarmány-vállalkozás köteles az élelmiszer- 
vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékát az illetékes ön-
kormányzat jegyzője részére bejelenteni. A tevékenység ebben az esetben csupán bejelen-
tés-köteles, a jogszabály által meghatározott esetekben pedig külön engedély köteles.48 

Az élelmiszer-vállalkozás haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek, ha tudomására jut, hogy az általa előállított vagy forgalomba hozott 
termék megbetegedést okozott, vagy ennek gyanúja áll fenn.49 Az az élelmiszer-
vállalkozás, amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztá-
sát végzi, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagál-
lamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre50 történő beszállítás meg-
történtét.51 Ennek ismeretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv másodlagos élelmiszer-
vizsgálatot végezhet a forgalomba hozott vagy előállításra szánt élelmiszertétel hatósági 
okirat-ellenőrzése és azonosságvizsgálata, fizikai ellenőrzése, az így feltárt jogszabálysértés 
gyanújának kivizsgálása során, kiegészítő ellenőrzés keretében.52 A kiemelt kockázatú 
élelmiszereket,53 azok várható beérkezése előtt két munkanappal be kell jelenteni, az egyéb 
élelmiszerekről pedig minden hónap 10. napjáig, az előző hónapra vonatkozóan összesítő 
jelentést kell küldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. Meghatározott élelmiszerek 
esetén, amennyiben az élelmiszerek-vállalkozónak előzetesen nincs információja a beérke-
ző szállítmány fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejéről, az adatokat a szállítmány 
beérkezésekor is bejelentheti.54   

                                                 
44 ANDRÉKA, 24.  
45157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet melléklete. 
46 57/2010 (V. 7.) FVM rendelet 3–16. §. 
47 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdés, a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) be- 
kezdés. 
48 57/2010 (V. 7.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés, 2. számú melléklet, 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelethez: 6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez ,,Termékkörök”. 
49 ANDRÉKA, 24.  
50

 3/2010. VM rendelet 2. § (1) bekezdés. 
51 Éltv. 23. § (4) bekezdés. 
52 3/2010. VM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
53 Például: nyers, hűtött vagy fagyasztott állati belsőség; nyers, hűtött vagy fagyasztott nyesedék 
hús; nyers, hűtött vagy fagyasztott fej vagy fejhús; nyers, hűtött vagy fagyasztott baromfi farhát; 
olyan élelmiszer, amelynek fogyaszthatósági ideje a Magyarországra érkezését vagy a nagykereske-
delmi forgalmazását követően 2 napon belül, minőségmegőrzési ideje 14 napon belül lejár; szállít-
mányonként 5 tonna feletti húsra, halászati, húsipari termékek, baromfihús, vadhús, nyúlhús, te-
nyésztett vadhús, tej és tejtermék, tojás. 
54 3/2010. VM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont. 
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A rendeletben meghatározott,55 a szállítmány beérkezése előtt két munkanappal koráb-
ban bejelentendő adatok közé szükséges lenne beilleszteni a szállítmány fogyaszthatósági 
vagy minőségmegőrzési idejét is, mellyel a kockázatok mérsékelhetőek, a kockázatelemzé-
sen alapuló hatósági ellenőrzések jobban meghatározhatóak lehetnének. A jelenlegi adatok-
ból a kockázatelemzés szempontjából a származási hely, az állati eredetű élelmiszer előállí-
tó létesítmény azonosító jele, a jelentési időszak szerinti beszerzési ár és a mennyiség köz-
vetettebben ad következtetésekre, gyanúra lehetőséget.  

A jogszabály az élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt élelmiszerek esetében tesz 
kedvezményt, ami kockázatot rejt. Az „amennyiben az élelmiszerek-vállalkozónak előzete-
sen nincs információja” megfogalmazás komoly kibújási lehetőséget biztosíthat azoknak, 
akik nem jogkövető magatartást folytatva, a forgalmazásból kizárandó,  lejárt fogyasztható-
sági, illetőleg minőség-megőrzési idővel rendelkező terméket akarnak nem lejártnak feltün-
tetve értékesíteni, vagy a melléklet 6–9. pontjaiban56 meghatározott minőség megőrzési 
időn belül átvenni, emiatt esetleg egy jóval kedvezőbb áron. Emellett a nyomon követhető-
ség57 torzításának lehetősége is fennáll. Az alapelv ugyan az, hogy vélelmezni kell az élel-
miszer-vállalkozás jogkövető magatartását, azonban a kiemelt kockázatú termékek esetében 
indokolt a szigorúbb szabályozás. 

A kockázatok kizárása érdekében a rendelet mellékletében szereplő élelmiszerek eseté-
ben előzetesen meg kellene követelni minden szállítmány esetében a bejelentési kötelezett-
séget és az adatokat, kiegészítve ezeket a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idő megadá-
sával. Az előírás az élelmiszer-vállalkozó számára is hasznos, mert ezzel felmérheti, hogy 
egy beszállított termékmennyiséget fogyaszthatósági időn belül képes-e értékesíteni, vagy 
nem.58 

 
5.1. Tulajdonos vagy állattartó? 
 
Az élelmiszerlánc szabályozásának kapcsolódó előírásai az állattartással kapcsolatosan 
rendszerinti élelmiszerlánc-szereplőként az állattartót59 nevesítik, melynek részére számos 
feladatot írnak elő, kellő részletezettséggel a szabályozni kívánt területtel kapcsolatban. 

E megoldástól eltérő az élelmiszerlánc törvény, illetőleg a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet egy-egy előírása, amely komoly eljárásjogi 
és anyagi jogi problémákat vethet fel. A törvény az állat tulajdonosa részére írja elő azon 
kötelezettséget, hogy a tulajdonát képező állati eredetű mellékterméknek – így különösen 
az elhullott állat tetemének – saját költségén az elszállításáról, ártalmatlanná tételéről a 
kapcsolódó jogszabályban meghatározott módon gondoskodjon. Amennyiben a tulajdonos 
nem ismert vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a törvény e feladat elvégzésére az illetékes-
ségi területen, illetőleg a közterületekre vonatkozóan egyéb mögöttes felelősöket jelöl 

                                                 
55 3/2010. VM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont. 
56 Lásd Melléklet a 3/2010. (VII. 5.) VM rendelethez. 
57 Éltv. 16. §. 
58 REITERER Zoltán: Az élelmiszerlánc szabályozásának és felügyeletének bemutatása az élelmiszerek 
forgalmazása területén, Tudományos Diákköri Dolgozat, Miskolc, 2010, 21. 
59 Éltv. Melléklet a 2008. évi XLVI. törvényhez, „Fogalommeghatározások” 8. pont: „állattartó: az a 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 
aki (amely) az állat ellátásáért és felügyeletéért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel, beleértve a 
szállítás, forgalomba hozatal alatti időszakot is.” 
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meg.60 A probléma abban áll, hogy az esetek jelentős részében az állati melléktermékekre 
vonatkozó tulajdonjog nehezen megállapítható. Így azon tulajdonos, aki a fenti kötelezett-
ségét nem kívánja teljesíteni, és leplezni tudja a tulajdon-jogviszonyát, mentesülni tud e 
kötelezettsége alól. Egy állati tetem genetikai vizsgálata során, állatfajtól függően, gyakorta 
csupán a faj megállapítása lehetséges – például a juh esetében –, a csont, illetőleg a szőrzet 
genetikai vizsgálata már a fajta beazonosítását sem képes teljes bizonyossággal megállapí-
tani.61 Számos esetben szerencse kérdése, hogy egy egyedi azonosítóval ellátott állat eseté-
ben az azonosító jelölés a tetemben megtalálható-e még, emellett az azonosítást segítő ge-
netikai vizsgálatok költségei is tetemesek,62 amelyek a költségtakarékosság elvét is sért- 
hetik.63  

A veszettség elleni védekezésről szóló miniszteri rendelet az állattartót kötelezi saját 
költségén a veszettség elleni kötelező védőoltás beadatására a három hónaposnál idősebb eb 
esetében, ennek elmaradása esetén szankciót azonban az állat tulajdonosa felé ír elő.64  
Megjegyzendő, hogy az eb oltási könyve, illetőleg a transzponderrel történő ellátás utáni 
nyilvántartásba vétel az ebbel kapcsolatosan tulajdonjogot nem igazol.65  

A fentiekben említett mindét esetben a tulajdonosi kötelezést – annak megállapíthatósá-
ga hiányában – állattartói kötelezésre szükségszerű változtatni, melyet az indokol, hogy a 
tulajdonjogi jogviszonyt66 a tulajdonos-állati melléktermék, illetőleg állat viszonylatában az 
eljáró hatóság részéről rendkívül nehéz bizonyítani. Jelenleg az eljárás alá vont, jogszabályt 
sértő ügyfél a tulajdonosi státus hiányában jogszerűen nem szankcionálható, ezzel szemben 
az állattartói szerepe a hatóság részéről sokkal inkább bizonyítható, emellett az állattartói 
státus nem zárja ki azt, hogy az egyben az állati melléktermék, illetőleg állat tulajdonosa is 
legyen.  

 
6. A nyomon követhetőség rendszere 
 
Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége érdekében az élelmiszerlánc 
valamennyi szereplőjének az uniós rendeletekben, illetőleg az élelmiszerlánc törvény vég-
rehajtási rendeleteiben meghatározottaknak megfelelően nyomon követhetőségi rendszert 
kell létrehoznia, és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtet-
nie az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamint az 
élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő, vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekinte-
tében.67 A nyomon követhetőségi rendszer többek között biztosítja, hogy – amennyiben 
szükséges – az élelmiszert a forgalomból vissza lehessen vonni. E rendszerre vonatkozó 
szabályozás bizonyos esetekben nem csupán a „termőföldtől – az asztalig” terjed. Ameny-
nyiben az élelmiszerlánc szereplőjének a tevékenysége során minőségileg kifogásolt élel-

                                                 
60 Éltv. 19. § (1)–(2) bekezdés. 
61 HMKH ÉBÁI, HE08-0000/01/00792-0001/2013. iktatószámú hivatalos levele a B.-A.-Z. Megyei 
ÉBÁI részére. 
62 Például juhtetem esetén egy minta vizsgálata hozzávetőlegesen 20 euro (München). 
63 KILÉNYI  Géza: Alapelvek, alapvető rendelkezések, in: KILÉNYI Géza (szerk.): A közigazgatási eljá-
rási törvény kommentárja KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Budapest, 2005. 47–48., 2004. évi 
CXL. törvény 7. § (1) bekezdés. 
64 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdés. 
65 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4/A. §. 
66 2013.évi V. törvény 5:13. §. 
67 ANDRÉKA, 22.  
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miszert, illetőleg állati eredetű mellékterméket, illetőleg takarmányt szükséges kezelnie, 
ennek keretén belül köteles annak elszállításáról, illetőleg megsemmisítéséről gondoskod-
nia. Ugyanez a kötelezettsége keletkezik, amennyiben a rá szankcióként intézkedést tartal-
mazó határozatban az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mint eljáró hatóság a minőségileg 
kifogásolt, és emiatt az esetlegesen az értékesítési láncból visszagyűjtetett élelmiszerrel 
vagy takarmánnyal kapcsolatban azt elrendeli. Ez a kötelezettség az állattartókra is hason-
lóan fennáll, a takarmányok, illetőleg az állati eredetű melléktermékek esetében, kiemelten 
az elhullott állat tetemére vonatkozóan. Az élelmiszerlánc szereplői kötelesek a kidolgozott 
rendszert, illetőleg annak dokumentumait, felhívásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
rendelkezésére bocsátani az élelmiszer-biztonságot és azzal összefüggésben az állatvédel-
met közvetlenül vagy közvetve befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés biztosítá-
sa érdekében.68 Az élelmiszer-előállítók és forgalmazók számára az Unió higiéniai rendele-
tében69 és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításának rendeletében70 
rögzített irányelvek magyarországi megvalósíthatóságához elengedhetetlen előírásokat 
együttes rendelet tartalmazza.71 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárásaira – néhány többletjogosítvánnyal 
kiegészítve – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény72 előírásait kell alkalmazni.73 Ennek keretén belül biztosított az eljáró hatóság ré-
szére, hogy tájékoztatást kérjen az élelmiszerlánc szereplőitől a nyomon követhetőség rend-
szerével kapcsolatban.74 Az eljárási szabály keretszabályt tartalmaz, mely törvény vagy 
kormányrendelet előírásának feltételéhez kötötten írja elő a közlési kötelezettséget az arra 
felhívott személy részére. E keretszabályt tölti fel tartalommal az élelmiszerlánc törvény a 
nyomon követhetőség rendszere résszel, amely teljességgel lefedi valamennyi élelmiszer-
lánc-szereplő adatszolgáltatási kötelezettségét. Amennyiben e felhívásra az ügyfél vagy 
képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, 
illetve ha az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az ügy eldöntése szempont-
jából jelentős tényt elhallgat, avagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.75 
Ennek mértéke és kerete az adott cselekmény súlyossága, a kötelezett személyére és egyéni 
körülményeire tekintettel meghatározott.76 

 
7. Az állati eredetű termékek, melléktermékek és a növényi eredetű élelmiszerek keze-
lése 
 
Az állati eredetű melléktermékek kezelésére vonatkozóan az uniós és a hazai szabályozás 
megfelelő részletezettséggel szabályozza a kötelezettségeket,77 „Állati melléktermék az állat 
teljes teste vagy testrészei, állati eredetű termékek vagy más állatokból nyert termékek, 

                                                 
68 Éltv. 16. § (2) bekezdés. 
69 852/2004/EK rendelet. 
70 178/2002/EK rendelet. 
71 68/2007.(VII. 26.) FVM – EüM – SzMM együttes rendelet. 
72 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). 
73

 Éltv. 39. § (1) bekezdés. 
74 Ket. 51. § (3) bekezdés. 
75 Ket. 51. § (5) bekezdés. 
76 Ket. 61. § (2) bekezdés. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmaga-
sabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. 
77 1069/2009 EK rendelet, 45/2012 (V. 8.) VM rendelet. 
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amelyet nem emberi fogyasztásra szántak…”78 Az elhullott állatok tetemének és az egyéb 
állati melléktermékek79 elhelyezésére, ártalmatlanítására egyrészt települési állati mellék-
termék gyűjtőhely vehető igénybe, amely a település közigazgatási határán belül – beleért-
ve a település külterületét is – található. E gyűjtőhely kizárólag a kapcsolódó uniós rende-
letben meghatározott állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló olyan létesítmény, 
ahol az ideiglenes tároláson és az esetleges hűtésen kívül egyéb műveletet nem végeznek, 
és ahonnan az állati eredetű mellékterméket további kezelésre, illetve feldolgozásra a ren-
delet szerint engedélyezett létesítménybe szállítják el. Másrészt az adott létesítményben 
keletkezett állati eredetű melléktermékek telephelyi állati melléktermék gyűjtőhelyeken 
kerülnek összegyűjtésre az általános járványügyi szabályoknak megfelelően kialakított, 
kizárólag összegyűjtésre, ideiglenes tárolására, esetleges hűtésére szolgáló épületben, épü-
letrészben, amely olyan állattartó telepen, vágóhídon, élelmiszer-előállító helyen, kereske-
delmi egységben, vendéglátó-ipari létesítményben, illetve egyéb olyan létesítményben ta-
lálható, ahol állati eredetű melléktermék keletkezik.80 

A fenti két bejelentés-köteles gyűjtőhelyről az állati melléktermékek közvetlenül az en-
gedélyköteles megsemmisítő, feldolgozó létesítményekbe, vagy a szintén engedélyköteles 
állati melléktermék gyűjtő-átrakó telepre szállítandóak, ahol kategóriákba soroltan kerülnek 
tárolásra, és a későbbiekben onnan a megsemmisítő, feldolgozó létesítményekbe elszállítás-
ra. Az állati melléktermékeket az uniós rendeletben foglalt listákkal összhangban specifiku-
san 1, 2, illetőleg 3-as kategóriába kell csoportosítani, mely besorolások kellően tükrözik az 
említett állati melléktermékek által jelentett köz- és állat-egészségügyi kockázatok mérté-
két. Az állati melléktermékek és az azokból származó termékek felhasználhatósága korláto-
zott, kifejezetten tilos azokat például a prémes állatok kivételével az adott fajhoz tartozó 
szárazföldi állatok takarmányozása az ugyanazon fajhoz tartozó állatok testéből vagy test-
részeiből származó feldolgozott állati fehérjével. A kategóriákba besorolt melléktermékek 
kockázatuk mértékétől függően eltérő módszerekkel ártalmatlaníthatóak. Így például az 1-
es kategóriába tartozóakat fokozott veszélyességük miatt égetés útján, bizonyos esetekben 
nyomással történő sterilizálással való feldolgozás után – a keletkező anyagot tartósan meg-
jelölve – engedélyezett hulladéklerakóban elföldelve lehet ártalmatlanítani, emellett bio-
gázzá lehet alakítani vagy komposztálni, bizonyos esetekben tüzelőanyagként hasznosítani. 
Veszélyességi szempontból az enyhébb, 2-es és 3-as kategóriába sorolt állati melléktermé-
kek egyrészt a legveszélyesebb fokozatúval egyező módon ártalmatlaníthatóak, másrészt 
bizonyos kivételekkel takarmányként, állati eledelként is feldolgozhatóak,81illetőleg szabá-
lyozott körülmények között állatok etetésének céljára átadhatóak.82 Az állati melléktermék 
tulajdonosa a saját létesítményéből származó mellékterméket kereskedelmi okmány kísére-
tében maga is elszállíthatja az engedélyezett létesítménybe, amennyiben rendelkezik a járá-
si állategészségügyi hivatal által erre a célra engedélyezett gépjárművel, és e tevékenységre 

                                                 
78 1069/2009 EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 1. fejezet. 3. 
cikk. 1. pont. 
79 Az állati eredetű, emberi fogyasztásra nem alkalmas élelmiszer mint állati eredetű termék is állati 
eredetű melléktermék. 
80 45/2012 (V. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont. 
81 1069/2009 EK rendelet 12–14. cikk. 
82 142/2011/EU rendelet III. fejezet 13–14. cikk (például állatkerti állatok, prémes állatok, állatmen-
helyen tartott kutyák, macskák etetése) a 1069/2009 EK rendelet I. fejezet 1. szakasz 18. cikk (1) 
bekezdés szerint megadott engedély alapján.  
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nézve azt az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartásba 
vette. 

A kapcsolódó miniszteri rendelet aggályos módon határozza meg az állati eredetű mel-
léktermék tulajdonosát. E rendelet alkalmazásában: „állati eredetű melléktermék tulajdono-
sa: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaság, akinél vagy amely telephelyén az állati eredetű melléktermék keletkezik”83 

A tulajdonszerzési módokat az e rendelettől magasabb szintű jogszabály, a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) tárgyalja,84 amelynek rendelkezéseivel nem lehet ellentétes alacsonyabb szin-
tű jogszabály. A Ptk. a fenti „keletkezik” tulajdonszerzési módot nem nevesít, emiatt ilyen 
módon tulajdonszerzés nem értelmezhető. A rendelet téves szabályait követve többek kö-
zött az a helyzet is előállhatna, hogy egy elhullott állat tulajdonjoga átszállna arra a sze-
mélyre, akinek a területén az állat elhullott (habár a még élő állatnak ismert a tulajdonosa). 
Ekkor az az eset állhatna fenn, hogy bár ismert az állat tulajdonosa, de miután „akinél vagy 
amely telephelyén” az állat elhullott, annak a személynek a tulajdonává válna az elhullott 
állat, így ő lenne köteles ezt az állati eredetű mellékterméket elszállíttatni, illetőleg a meg-
semmisítéséről gondoskodni. Ez a szabályozás így természetesen nem elfogadható, miután 
olyan tulajdonszerzési módot nem nevesít a Ptk.– kivéve a vad esetét vadászterületen, meg-
szorításokkal85 –, hogy az elhullott állat tulajdonjoga átszállna arra, akinek az elhullás idő-
pontjában éppen a birtokában és/vagy a telephelyén az állat található. A rendelet téves tar-
talmú szövegezésére tekintettel nyújtott be többek között felülvizsgálati kérelmet az élő 
juhok tulajdonosa a rá vonatkozó járványügyi intézkedéssel szemben, mellyel az elsőfokú 
hatóság őt kötelezte a juhnyájból elhullott egyedek elszállíttatására, illetőleg ártalmatlanítá-
sáról történő gondoskodására.86 Az egyéb módon, például állati eredetű termék feldolgozá-
sa során képződött állati eredetű melléktermék – így például az emberi fogyasztásra nem 
alkalmas csont, illetőleg egyéb szövethulladékok – tulajdonosa szintén meghatározott a Ptk. 
által, mert az állat vagy az állati eredetű terméken eredeti vagy származékos szerzésmód 
által valamely személy tulajdonjoggal rendelkezik. Így a dolog részekre történő elválasztá-
sával sem keletkezik annak egyik vagy másik részén új tulajdonjog, például a darabolás 
mint „keletkezés” által. Emiatt a rendelet ezen pontjában a tulajdonosra vonatkozó fogalom 
meghatározása egyrészt helytelen, másrészt szükségtelen.  

Kis létszámú állattartó telepen elhullott gazdasági haszonállatot az állattartó, illetve a 
saját fogyasztás céljából levágott állatból, és a kistermelői élelmiszer-előállításból származó 
állati eredetű melléktermékeket, azok birtokosa – szivárgásmentes módon – a települési 
gyűjtőhelyre szállíthatja. 

A növényi eredetű, emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszerek kezelése esetében a 
szabályozás az állati eredetűekéhez képest kevésbé kidolgozott. A kapcsolódó jogszabály87 
szerint meg kell semmisíteni azt az élelmiszer-hulladékot, amely sem takarmányozásra, 
sem más célra azért nem hasznosítható, mert műszeres vizsgálat nélkül megállapítható el-
változást mutat, és/vagy a laboratóriumi vizsgálat egészségkárosodás lehetőségét mutatja 
ki, illetőleg ennek veszélyét az ismert eljárásokkal nem lehet megszüntetni. A megsemmisí-
tés az az eljárás, amelynek során a funkcióját nem teljesítő, hulladékká vált élelmiszer teljes 

                                                 
83 45/2012 (V. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pont. 
84 2013. évi V. törvény, ötödik könyv, második rész, V. cím. 
85 2013. évi V. törvény 5:53. § (2) bekezdés. 
86

 HMKH Egri Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal, HE-
02I/00130-0016/2014-es iktatószám alatti ügyirata. 
87 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet. 
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körű környezetvédelmi kezelése történik. Ennek módjai az égetés, települési hulladéklerakó 
helyeken – a szükséges hatástalanító kezelést követően – való elhelyezés, illetőleg folyé-
kony, nagy víztartalmú hulladékok szennyvízkezelő telepen való kezelése.88 Az élelmiszer-
hulladék takarmányként történő hasznosíthatóságáról az illetékes állategészségügyi hatóság 
dönt. A „sem más célra” kifejezés mögött kifejtendő tartalom húzódik. A jogszabály 
ugyanis azt az élelmiszer-hulladékot rendeli megsemmisíteni, amely sem takarmányozásra, 
sem más célra nem hasznosítható. Így létezik az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmisze-
reknek egy olyan köre, amely már nem hozható forgalomba, de nem is kíván megsemmisí-
tést. E halmaz tipikus elemét képezik azon lejárt minőségmegőrzési idővel rendelkező 
élelmiszerek, amelyeknek nincs kockázatot jelentő elváltozása. Felvetődik a kérdés, hogy 
mi lehet az az elfogadható egyéb mód, amely alkalmazásával ezek az élelmiszerek haszno-
síthatóak. E ponton a gyakorlat az, hogy egy hatósági ellenőrzés során az élelmiszer-
vállalkozás „önmagától” a helyszínen megsemmisíti e felfedezett lejárt termékeket. E sajá-
tos és egyáltalán nem pressziómentes megoldás azonban problémákat vet fel, melynek hát-
terében a köz- és a magánérdek összeütközése látszik bekövetkezni. Egyrészről az a kívána-
tos megoldás, hogy ne legyen olyan termék egy élelmiszer-vállalkozás birtokában, amely 
már az emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált, így kizárható ezen termékek újbóli forga-
lomba kerülése s ezzel együtt az élelmiszerbiztonsági kockázat. Másrészről az élelmiszer-
vállalkozás tulajdonát képezi egy bizonyos szempontból gazdasági erőforrást tartalmazó 
élelmiszer, amelyből valamely módon ezen előny kinyerhető. A termékek megsemmisítése 
esetén annak tulajdonosa a termék megsemmisítésével teljes veszteséget könyvelhet el. 
Amennyiben más célra fel tudja használni a terméket, a forgalomképtelenné vált termék 
értékének elvesztéséből származó kárát képes enyhíteni. Ezen a ponton az élelmiszer-
vállalkozás magánérdekének kell érvényesülnie. Valójában nem ütközik a köz- és a magán-
érdek, hiszen egyrészt nem hozható forgalomba a lejárt termék, és az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek minden jogi eszköze megvan arra, hogy szankcionáljon ennek ellenke-
zője esetében, másrészt a más célra történő hasznosítás lehetőséget nyit az élelmiszer-
vállalkozásnak egyféle elfogadható hasznosításra. Ettől az eljáró hatóságnak nincs joga 
megfosztani, azaz nem akadályozhatja a tulajdonosi jogának e szűkített gyakorlásától, hi-
szen ebben az abszolút szerkezetű jogviszonyban a hatóság is kötelezett a vállalkozással – 
mint tulajdonossal – szemben. Emiatt az élelmiszer-vállalkozó tulajdonosként dönthet a 
saját célú felhasználásról is, például a zöldséget, gyümölcsöt komposzt alapanyagnak fel-
használhatja, vagy az egyéb növényi eredetű élelmiszert önmaga, saját kockázatára el is 
fogyaszthatja. Az élelmiszer fogyaszthatósági, illetőleg minőségmegőrzési időtartamának 
megállapítása az előállító felelőssége, a meghatározott időpontig felelős az adott termék 
biztonságáért és minőségéért. Ez azt jelenti, az előállító a szakmai tapasztalatok figyelem-
bevételével, tárolási kísérletek elvégzésével – amelyeknek gyakorta részét képezik labora-
tóriumi vizsgálatok is – meghatározza az általa gyártott terméknek minőségmegőrzési, ille-
tőleg fogyaszthatósági idejét. Eddig az időpontig vállal jogi és szakmai felelősséget a ter-
mékért. Ennek az időpontnak az eltelte a minőség-megőrzési idővel jelzett élelmiszer ese-
tében azonban még nem azonos azzal, hogy az adott termék mindenképpen veszélyeztetné 
az emberi életet vagy testi épséget, bár kétségtelen, hogy ennek kockázata az idő múlásával 
egyre nő.89 Egy hatósági ellenőrzés alkalmával az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által fel-
tárt veszélyes élelmiszer megsemmisítésre jelöltté válik, illetőleg e jelenlét hiányában an-

                                                 
88 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet, 1. §, 3–4. §. 
89 Könnyen belátható, hogy például egy előírt körülmények között tárolt, egy-két napja lejárt 
minőségmegőrzési idővel rendelkező ásványvíz még nem jelent különösebb veszélyt. 
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nak tulajdonosa önmaga sem tudja azt hasznosítani. Ez a lehetőség fogyaszthatósági idővel 
rendelkező élelmiszerek esetében sokkal szűkösebb, ugyanis e termékek lejárat után már 
élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek, az emberi életet, testi épséget veszélyeztetik, e 
termékek jellemzően állati eredetűek, így kezelésük is a fentiekben említetteknek megfele-
lően részletesebben szabályozott. 

Az élelmiszerlánc biztonságának szempontjából többek között annak a kritériumnak 
kell megfelelni, hogy fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer ne legyen forgalomban, emellett 
ne kerüljön alapanyagként ismét felhasználásra. A nyomon követhetőséggel továbbá bizto-
sítani kell annak ellenőrizhetőségét, hogy a forgalomból történt kivonást követően mi tör-
tént a lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű alapanyaggal, félkész vagy 
késztermékkel. 

 



 

 

 
 
 
 


