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Piacteremtés az ártéri tájgazdálkodás termékeinek - A szekció megállapításai, 
felvetései (véglegesített): 

1. Ahhoz, hogy az ártéri haszonvételek sokoldalú kihasználása lehetővé váljon a 
Tisza mentén, nagyon sok adminisztratív és jogi akadálynak kell 
elhárulnia.  Javasolt megvizsgálni hogyan teremthető meg a kistermelői 
szabályozás és a gazdasági, adójogi szabályok közötti minél teljesebb 
összhang. 

2. Meg kell teremteni a szabályozás olyan módját, amely a hagyományok 
tiszteletben tartása és a rugalmasság elve alapján lehetővé teszi a termelő és 
fogyasztó között szoros kapcsolat kialakítását, illetve a közvetlen 
értékesítést. Meg kell teremteni a kistermelői (falusi vendégasztal szolgáltatói 
is) kiállítói (rendezvény), és az ott történő értékesítési tevékenységek 
jogszabályi kereteit. 

3. Meg kell teremteni a falusi és agroturizmus egységes, ésszerű és rugalmas 
szabályozását. 

 
LÉPÉSEK: 

-     meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a közösségi élelmiszerjogi 
szabályok keretein belül, milyen élelmiszerbiztonsági, nyomonkövetési 
garanciák mellett lehet egyáltalán lehetséges, hogy a falusi vendégasztal 
szolgáltató más kistermelő termékét (azt megvásárolva) is kínálhasson 
vendégasztalt. 

-    Egyéb szolgáltatások létjogosultságát vissza kell helyezni 
(agroturisztikai szolgáltató: rendezvények, bemutatók…) 

 
1. A helyi termelői piacok működésének engedélyezésére történtek 

már könnyítő lépések (a kereskedelmi törvény hatályos, illetve az 55/2009. 
számú kormányrendelet folyamatban lévő módosításával), el kellene érni, 
hogy a kisvállalkozások (kft., egyéni vállalkozó), kézművesek, itt is 
forgalmazhassák termékeiket. 

 
LÉPÉSEK: 

1. Kistermelői rendelet kiszélesítésének lehetőségét megvizsgálni, úgy, hogy 
-    azon kisvállalkozások is beletartozhassanak akik saját alapterméket vagy 

ebből előállított termékeket értékesítenek 
2. Megvizsgálni, hogy a bővítés csak gazdaságjogi értelemben lehetséges-e, 
vagy higiéniai értelemben is? Hivatkozási alap: Európai Parlament és a Tanács 
853/2004/EK rendelete, 11) preambulum. Illetve ezen EK rendeleti útmutató 
3.5 pontja alapján (SANCO/1732/2008 Rev. 7) 
 
 
 
 



1. A közétkeztetés minősége nagyon sok esetben elmarad a megkívánttól. 
Segítene, ha a közbeszerzési törvény módosításával lehetővé tennék a helyi 
termelők aktív részvételét akár nagyobb városok ellátásában is (beszerzési határ 
módosítása, termék kategóriák megosztása, meghívásos pályáztatás 
engedélyezése, prioritások kialakítása: helyi, minőség, ár. stb.). A 
kistelepülések összevonása ellenkező jelű eredményt hozhat, mert az 
elkötelezett kis önkormányzatok már elkezdték kiépíteni a helyi termékek 
becsatornázását a közétkeztetésbe, viszont ezt azért tehetik meg, mert nem kell 
közbeszereztetniük, ami az összevonások miatt már nem maradna meg. 

2. Az élelmiszereket és a közétkeztetést a legalacsonyabb, 5%-os ÁFA-körbe 
kellene sorolni. Az élelmiszerek általános forgalmi adójának 25%-os (2012-től 
27%-os) mértéke 

- nagy terhet ró az élelmiszer előállító vállalkozásokra, termelőkre 
- növeli a fekete kereskedelmet 
- csökkenti a vásárló erőt 
- csökkenti a kereskedelem érdekeltségét a hazai, termelői termékek 

beszerzésében. 
1. Háztartási gazdaság tömegbázisának lehetőségét meg kell vizsgálni. Helyből, 

közvetlenül a fogyasztónak való értékesítés a keletkezetett diverz 
termékfelesleg értékesítésére. 
 

2. Fel kell készülni a következő pénzügyi (2014-2020) időszakra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatás alapján. 

 
 


