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Hogy kerül a csizma az asztalra, 
azaz miért írok egy állami intézmény 
működéséről itt, ebben a rovatban? 
Ugyan július 1-jén volt a köztisztvise-
lők napja, az ok mégsem ez.

Egy üdítő példát szeretnék elme-
sélni, ami tavaly nyáron történt meg 
velem, és tanulságokkal szolgálhat má-
sok számára is. Azoknak is hasznukra 
válhat, akik termeléssel vagy kereske-
delemmel foglalkoznak, a szolgáltatási 
tevékenységet végzőknek pedig különö-
sen ajánlott az elolvasása. A tapasztal-
tak lényege a rendszer, ami működik.

Később erről is szó lesz, de kezdem 
az elején. Az elmúlt évben, június vé-
gén hasított belém a felismerés, hogy 
közeleg a szabadság és régen lejárt az 
útlevelem. Az idő sürget, tehát irány az 
okmányiroda! Na, de nem ám csak úgy 
egyenesen elindultam, hanem kicsit 
tájékozódtam előtte. Kiderült, hogy az 
útlevélkérelmet be lehet nyújtani köz-
vetlenül a Központi Okmányirodához 
is. Ez lényegesen lerövidítheti az el-
járást, hiszen kimarad az okmányok 
postai utaztatása. Sőt, az elkészült út-
levelet személyesen is át lehet venni a 
Központi Okmányirodában.

Mivel a munkám úgyis a fővárosba 
szólított, ezt a lehetőséget választottam. 
Természetesen időpont egyeztetéssel 
kezdtem az ügyintézést, aminek van 
egy nagyon egyszerű, gyors és ingyenes 
formája: az internetes okmányiroda. A 
honlapon felkínált lehetőségek közül ki-
választva a megfelelőt, egy percbe sem 
telt a feladat elvégzése. A munka végez-
tével pedig megjelent egy üzenet, ami 
az ügyintézéssel kapcsolatos adatokat 
tartalmazta: ügyszám, foglalási szám, 
pontos helyszín, dátum és időpont. Arra 
is felhívták a figyelmemet, hogy milyen 
iratok szükségesek a soron kívüli ügyin-
tézéshez. Még azt is jelezték, hogy sür-
gősség esetén a normál illeték dupláját 
kell megfizetni. Tehát minden informá-
cióm megvolt ahhoz, hogy zökkenőmen-
tesen tudjam intézni az ügyet.

A kiválasztott napon, 10 óra 35 perc-
kor meg is érkeztem az épület elé. Itt 
két bejáratot találtam. Az elsőn belép-
ve nagyon meglepődtem, mert renge-
tegen voltak a helyiségben. Na, ez is 
jól kezdődik! – gondoltam magamban. 

Megkérdeztem egy tisztviselőt, hogy 
jó helyen járok-e. Mint megtudtam, eb-
ben a teremben intézik az ügyet azok, 
akik nem egyeztettek időpontot. Így 
engem a másik ajtóhoz irányítottak. 
Kifelé menet – csak a teszt kedvéért 
– húztam egy sorszámot, és fellélegez-
tem. A 78-as sorszámot kaptam volna, 
ami 23 előttem lévő ügyet jelentett.

A másik ajtón belépve tábla mutatta 
a helyes irányt. A folyosó egy hasonló 
méretű helyiséghez vezetett, mint az 
előző esetben. Megint meglepődtem. 
Az előző helyen tapasztaltaknak éppen 
az ellenkezője fogadott. Összesen ha-
tan vagy heten voltunk ügyfelek, és há-
rom-négy ügyintézőt láttam a pult mö-
gött. Még 5 percem volt az egyeztetett 
időpontig. Körbesétáltam és elolvastam 
az útmutatókat, meg hirdetményeket. 
Az egyik ablak mögül udvariasan meg-
szólítottak, és megkérdezték a nevem. 
Kiderült, hogy másik ügyfelet várnak, 
de két perccel később már a saját ne-
vemet hallottam. Egy ablakkal odébb 
már tudták, hogy a lejárt útlevelemet 
szeretném kicserélni, így a köszönésen 
kívül meg se kellett szólalnom. A régi 
útlevél leadása után fénykép, aláírás 
következett. Visszakaptam a régi út-
levelemet emlékbe és mellé egy má-
solatot az igénylőlapból. Tájékoztattak, 
hogy a jogszabályban foglalt 30 napnál 
rövidebb idő alatt fog elkészülni az ok-
mány, és két hét múlva telefonon érdek-
lődhetek az átvételről. Ha kérem, akkor 
postázzák. Ez már igen! – gondoltam, 
pedig ezzel még nem is volt vége. Kap-
tam egy nyomtatványt a kész okmá-
nyok kiadását végző részleg telefonszá-
mával és az ügyfélszolgálati idővel. Sőt, 
az ügyintéző még arra is javaslatot tett, 
hogy melyik napon érdeklődjek az út-
levelem kiadásával kapcsolatban. A hab 
a tortán az volt, amikor kifelé menet a 
biztonsági őr kérés nélkül megmutatta, 
hogy melyik ajtó mögött fogom majd 
átvenni a kész okmányt.

Szinte hihetetlen! 10 óra 45 percre 
volt időpontom, és 10 óra 53 perckor 
már az Árpád-hídon jöttem hazafelé. 
Két hét sem telt el, és már mehettem 
az új útlevélért. Pedig nem fizettem 
sürgősségi felárat a gyorsabb ügyinté-
zésért. Hogy lehet ez?

S láss csodát, a rendszer működik! 
Nem azt mondom, hogy helyenként 
nem lehetne még csiszolgatni rajta. 
De igen, lehetne. Valószínűleg egy idő 
után fognak is, hiszen a világ változik. 
Addig viszont minta értékű lehet azon 
vállalkozások számára is, ahol a műkö-
dés inkább a bevezetőben említett, 20 
évvel ezelőtti példára hasonlít.

Gondolja, hogy az Ön cégénél is len-
ne min javítani? Esetleg teljesen át 
kellene alakítani a működést? Az előb-
bi, 10 pontban megfogalmazott forga-
tókönyv sokat segíthet. Kezdje el még 
ma, és meglátja, a rendszer működik!

Pólya Árpád
www.agrostratega.blog.hu 

Végre egy hivatal, ami működik!
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az állam által működtetett intézmények „gyárilag” hibásak. A hivatalok időrabló 

ügyfélszolgálata már-már legendás. Olyannyira, hogy irodalmi művek is témául választották.  
Biztosan ön is fel tud sorolni legalább egy „maradandó élményt” a hivatalos ügyintézés  
során szerzett személyes tapasztalataira visszaemlékezve. Most mégsem erről lesz szó.

Elgondolkodtam a történteken,  
és a következőkre jutottam:
1. Nem a 20 évvel ezelőtti szokás-

jog alapján működnek, mert fel-
ismerték, hogy a világ közben 
megváltozott.

2. Végiggondolták, hogy pontosan 
mi is történik a szolgáltatási fo-
lyamat során, és milyen igények-
nek kell megfelelniük.

3. Összehasonlították a követel-
ményrendszert és az eddigi gya-
korlatot. A különbséget megmér-
ték, a kiváltó okokat megkeresték.

4. Modellezték a folyamatot. Lépé-
senként felmérték a szükséges 
és elégséges erőforrásokat, meg-
oldási lehetőségeket kerestek a 
különbség áthidalására. 

5. Körülnéztek, hogy máshol 
ugyanezt hogyan csinálják. Át-
vették a jól bevált gyakorlatot, 
ha az működött a helyi viszonyok 
között is. Elvetették, ha nem 
nyújtott megoldást.

6. A feladatokhoz hozzárendelték 
az erőforrásokat. Amit lehetett, 
automatizáltak.

7. Tesztelték az új eljárást, ellen-
őrizték a működést.

8. Javítottak rajta, ha valami nem 
működött megfelelően.

9. Bevezetették a gyakorlatban, 
majd a potenciális ügyfelekhez 
eljuttatták az információt.

10. Gondoskodtak a folyamatos mű-
ködés feltételeiről.
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2009 májusában 53 civil szervezet 
hivatalosan benyújtotta a kisterme-
lői élelmiszer-termelés, -előállítás és 
-értékesítés feltételeiről szóló 14/2006 
FVM-EüM-ICSSZEM együttes ren-
delet módosítására vonatkozó részletes 
javaslatát. A civil szervezetek hangsú-
lyozták: a módosításra azért van szük-
ség, mert az uniós csatlakozás és a 
közösségi szabályozások életbe lépése 
nehéz helyzetbe hozta a kistermelői 
gazdálkodókat, akik nem voltak felké-
szülve a nemzetközi gazdaságok verse-
nyére. Szinte napra pontosan egy évvel 
azt követően, hogy az illetékes tárcához 
beadásra került a javaslat, hatályba lé-
pett az 52/2010 (IV.30.) FVM-rendelet. 

Az új rendelet alapján várható, 
hogy a jövőben a magyar kistermelői 
élelmiszerek is megtalálhatók lesznek 
a boltok polcain és az éttermek asz-
talain. Ezentúl ugyanis a kistermelők 
feldolgozott termékei – mint például 
a sajtok, lekvárok, kolbászok – is ott 
lehetnek a boltokban és az éttermek-
ben, sőt a közétkeztetésben is fel-
használhatóak lesznek. A kistermelői 
késztermékek bolti, vendéglátó-ipari 
és közétkeztetési értékesítése mellett 
nyers húst is forgalmazhatnak a gaz-
dák. További újítás, hogy a strucc- és 
emutenyésztők, termékfeldolgozók is 
bekerülhetnek a kistermelők körébe. 
Szintén új elem, hogy egy családban 
elég lesz egy regisztrált kistermelő, 
valamint a házhozszállításra vonatkozó 
szabályok is enyhülnek. 

Kistermelők is értékesíthetnek nyers húst

Az új rendelet főbb elemei:

Alaptermékek (pl. alma, krumpli,  −
tej) és  feldolgozott kistermelői 
termékek (pl. sajt, lekvár, kolbász) 

Új kistermelői rendelet

Közvetlen értékesítés – jobb lehetőségek a 
kistermelők számára

Tavaly több elemzésünk is megjelent a MezőHír oldalain a közvetlen értékesítés lehetőségeiről. Bemutattunk néhány működő 
hazai és külföldi kezdeményezést, valamint körképben ismertettük a várható változásokat és kilátásokat. Most újra visszatérünk 

a témára, hiszen 2010. május 15-étől hatályba lépett az új kistermelői rendelet.

is értékesíthetők a végső fogyasztó-
nak, valamint bekerülhetnek a 
megyében, a szomszédos megyék-
ben, továbbá Budapesten (azaz a 
régión belül) található boltokba és 
vendéglátó egységekbe. 
Alaptermék végső fogyasztónak  −
változatlanul országosan értékesít-
hető. 
Bizonyos élelmiszerek régión belüli  −
értékesítése a vásárló kérésére ház-
hozszállítással is történhet.
Kistermelői  − nyers hús értékesíthe-
tő közvetlenül a gazdaságból vagy 
házhozszállítással a régión belüli 
fogyasztónak, valamint a régión 
belül található kiskereskedelmi és 
vendéglátó egységeknek (régió=a 
kistermelő gazdaságának helye 
vagy lakóhelye szerinti megye, az 

azzal szomszédos megyék, valamint 
Budapest).
A kistermelői élelmiszer  − értékesí-
tését a kistermelőn kívül a vele egy 
háztartásban élő személy, valamint 
a kistermelő házastársa, bejegyzett 
élettársi kapcsolatban élő élettársa, 
nagykorú gyermeke, testvére, szü-
lője, nagyszülője is végezheti (eddig 
mindenkinek külön kistermelői 
engedélyt kellett kiváltania).
A kistermelői előállítás és értékesí- −
tés kategóriájába a méz mellett 
mostantól a méhészeti termékek is 
beletartoznak.
A  − strucc- és emutenyésztők, ter-
mékfeldolgozók is lehetnek kister-
melők.
Az eddigi gyártmánylap helyett  −
egyszerűbb, kevesebb adat kitöl-

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből  
előállított termékek vonatkozásában  
(1. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM-rendelethez)

Termék vagy alaptermék és a hozzá  
kapcsolódó tevékenység megnevezése

Heti* maximális 
mennyiség

Éves maximális 
mennyiség** 

kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy 
strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése

6 db 72 db

50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány,  
gida levágása és húsának értékesítése***

10 db 120 db

kifejlett vagy növendék szarvasmarha  
levágása és húsának értékesítése

2 db 24 db

100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése*** 2 db 24 db

házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése 200 db

víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése 100 db

nyúlféle levágása és húsának értékesítése 50 db

húskészítmény előállítása és értékesítése 70 kg 2.600 kg

tej értékesítése napi 200 liter

tejtermék előállítása és értékesítése napi 40 kg

méz és méhészeti termék értékesítése Együttesen 5.000 kg

tojás értékesítése 500 db 20.000 db

hal értékesítése 6.000 kg

növényi eredetű alaptermék értékesítése 20.000 kg

savanyúság 150 kg 5.200 kg

növényi eredetű, hőkezeléssel  
feldolgozott termék értékesítése

150 kg 5.200 kg

egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése 50 kg

vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése 50 kg

termesztett gomba értékesítése 100 kg
* Tej és tejtermék esetében napi maximális mennyiség.
** Az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával.
*** Élősúlyban.
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tését igénylő adatlapot kell vezetni 
(a kistermelői (falusi) vendégasztal 
keretében előállított élelmiszerek-
ről nem kell adatlapot vezetni).

Az új rendelet hatályba lépésével 
módosult a „kistermelő” fogalom ko-
rábbi meghatározása is. A rendeletet 
azokra a tevékenységekre kell alkal-
mazni, amelynek során a kistermelő az 
1. melléklet szerinti kis mennyiségű,

a.) általa megtermelt alaptermékkel 
vagy általa betakarított, összegyűjtött 
vadon termő alaptermékkel közvetle-
nül a végső fogyasztót, illetve a régión 
belüli kiskereskedelmi vagy vendéglá-
tó, illetve közétkeztetési létesítményt 
(a továbbiakban együtt: vendéglátó lé-
tesítmény) látja el,

b.) általa megtermelt alaptermékből 
előállított élelmiszerrel közvetlenül a 
végső fogyasztót, illetve a régión belüli 
kiskereskedelmi vagy vendéglátó léte-
sítményt látja el,

c.) általa jogszerűen kifogott hallal 
közvetlenül a végső fogyasztót, illetve 
a régión belüli kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítményt látja el.

A kistermelő a rendelet szerint for-
galomba hozni kívánt élelmiszerének 
előállítása során az alaptermékből fel-

dolgozatlan terméket eredményező 
előállítási részfolyamatot más élelmi-
szer-vállalkozással is elvégeztetheti, 
a nyomonkövethetőség biztosításá-
val (pl. húsfüstöltetés, zöldség-, gyü-
mölcs-szárítás, őrlés).

A tej és tejtermékek esetében első 
ránézésre a szabályozásban semmi sem 
változott, ám ez nem így van. A számok 
valóban nem változtak, de a „vagy” szó 
helyett „és” értendő, így a különbség 
már számottevő. A kistermelő eddig 
napi 200 liter tejet, illetve (vagy) ebből 

a 200 literből készített tejterméket ér-
tékesíthetett. Mostantól kezdve napi 
200 liter tej és napi 40 kg tejtermék ad-
ható el. Az állatok esetében teljesen új 
elem a növendék állatok kategóriái, hi-
szen eddig ezek levágására és húsának 
értékesítésére sem volt lehetőség.

A rendelet életbe lépésével új le-
hetőségek nyíltak a hazai kistermelők 
előtt. Megerősödhet a helyi értékesí-
tés, amivel mindenki jól jár: a termelő, 
a boltos, a vendéglős és nem utolsósor-
ban a fogyasztók is. A kis mennyisé-
gek növelése, a nyers húsok, készítmé-
nyek kiskereskedelmi és vendéglátó 
egységekbe történő forgalmazhatósá-
ga nagyobb jövedelemhez juttathatja 
a kistermelőket; fellendülhet a vidéki 
gazdaság, és enyhülhet a válság okoz-
ta munkanélküliség. Várhatóan több 
különleges, minőségi magyar termék 
jelenik majd meg a piacon, és azok 
fogyasztása is növekszik. Mindezzel 
együtt fellendülhet a turisztika és a 
vendéglátás is, valamint komoly válto-
zások várhatóak a hazai élelmiszer-kis-
kereskedelemben. A civil szervezetek 
kezdeményezése és az elért eredmény 
tehát több szempontból is bizakodásra 
ad okot. Jó hír, hogy ezen a területen is 
összefogás jött létre, és ennek meg is 
lett az eredménye. Ha nem is minden 
javaslat került elfogadásra és beépí-
tésre, a kezdet biztató. 

A civil szervezetek folytatják a 
munkát. Szeretnék a termelői pálinka 
és bor forgalmazását is megkönnyíte-
ni, ehhez azonban újabb jogszabályok 
módosítása szükséges.

Források:  
www.fvm.hu, www.elotisza.hu

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

A növendék állatok is felkerültek a listára

Várhatóan több különleges,  

minőségi magyar termék jelenik majd meg a piacon, 

és azok fogyasztása is növekszik


