2018.
JANUÁR

Miniszteri rendeletek
2/2018. (II. 1.) FM rendelet a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének
részletes szabályairól
A rendelettel hatályát veszti a korábbi, a szakmaközi szervezetek elismerésének és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 63/2013. (VII. 25.) VM rendelet. Az új jogszabály
az EU-s jogszabályi hivatkozások és egyéb technikai jellegű módosítások átvezetése
eredményeképpen került meghirdetésre.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207025.351514
NÉBIH Közlemények
2018. január 30-tól változás állt be a tejpiaci jelentésekkel kapcsolatosan
A Rendelet 2017. évben bekövetkezett módosítása miatt tejpiaci jelentés sablonjai átalakításra
kerültek, így a 2018. évi tejpiaci jelentés-kötelezett tevékenységek bevallása az új sablonokban
történik.
Lényegi különbségek a korábbi sablonokhoz képest:
• Összevonásra került a 40. sor (Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por összesen) és a
160. sor (Savópor, permeátum por összesen).
• Kérjük, töltse ki az adott termékkörhöz tartozó zárókészletet is. Amennyiben a zárókészlet
cellája nem került kitöltésre, a táblázat figyelmeztetést küld.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tejpiaci jelentés új sablonjai, illetve a jelentéssel kapcsolatos
minden információ megtalálható a http://portal.nebih.gov.hu honlapon, illetve a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu) is, továbbá személyes
tájékoztatás is elérhető a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen, és a +36 1/336-94-73
telefonszámon.
A jelentési kötelezettség gyakorisága 2018 évben:
• Feldolgozók: havonta, minden hónap 15-éig.
• Nagykereskedők: havonta, minden hónap 15-éig.
• Kiskereskedők: negyedévente, a záró hónapot követő hónap 15-éig.
• A továbbiakban, amennyiben új jelentőként csatlakozik a kötelezettek sorába a Rendeletnek
megfelelően először a Tej Terméktanáccsal kell felvenni a kapcsolatot a TT azonosító
igénylése céljából!

A 2017. évben a NÉBIH-hez beérkezett tejpiaci jelentések feldolgozása során az alábbi
tapasztalatokat osztjuk meg Önnel:
1. 2018. januári tevékenység bevallására csak a fent említett, új sablonok használhatók.
2. Csak Excel-formátum alkalmazható (Open Office esetén hibát jelez a rendszer).
3. A sablonokon semmiféle változtatást ne tegyen! Sort, oszlopot beszúrni, törölni, a
munkafüzetben a munkalapokat átnevezni tilos! A NÉBIH által használt program csak a
honlapról letölthető külalakkal, megnevezésekkel rendelkező táblákat tudja feldolgozni.
4. Amennyiben először tesz eleget jelentési kötelezettségének, jelentéssel együtt küldje meg
nyilatkozatát arról, hogy a tejpiaci tevékenysége kiskereskedelmi, nagykereskedelmi,
illetőleg feldolgozói tevékenységre irányul, valamint a kontaktszemély elérhetőségeit:
nevét, e-mail címét és telefonszámát.
5. Amennyiben tejpiaci jelenléte a fent említettek közül több tevékenységet is érint (pl.:
kiskereskedelem és nagykereskedelem), jelentését tevékenységenként küldje el.
6. Amennyiben Kötelezett rossz adatokkal ellátott jelentést adott le, és módosítani kívánja a
jelentését, előzetes jelzés mellett adott hónap 25-éig megteheti.
7. Amennyiben Kötelezett jelentését adott hónap 25-éig nem küldi be, és a NÉBIH
megkeresésére sem válaszol, Kötelezett adott havi tejpiaci jelentését később a NÉBIH
nem tudja elfogadni.
Jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény 20. §
(2) bekezdése alapján szankciót von maga után.
Szabványok
MSZ 3703:2018 Tej és ízesített tejitalok zsírtartalmának meghatározása
(Az MSZ 3703:1982 helyett)
Ezen nemzeti szabvány az ízesített tejitalok zsírtartalmára referencia-módszert, valamint a tej
és az ízesített tejitalok zsírtartalmára tájékoztató módszereket ad meg. A tej zsírtartalmának
referencia-módszerét az MSZ EN ISO 1211 írja elő.
Az érvényesség kezdete: 2018.02.01.
MSZ 9602:2018 Tejszín, savanyú tej-, tejszínkészítmények és ízesített tejtermékek
zsírtartalmának meghatározása
(Az MSZ 9602:1984 helyett)
Ezen nemzeti szabvány referencia-módszert ír elő a savanyú tejkészítmények, valamint az
ízesített és savanyú tejszínkészítmények, a tejpudingok és a tejdesszertek zsírtartalmának
meghatározására, továbbá tájékoztató módszert tartalmaz a tejszín, a savanyú
tejszínkészítmények és az ízesített tejtermékek zsírtartalmának meghatározására. A tejszín és a
tejföl zsírtartalma meghatározásának referencia-módszerét az MSZ EN ISO 2450 tartalmazza.
Az érvényesség kezdete: 2018.02.01.
http://www.mszt.hu/documents/10157/ad558631-02c4-4041-8ba6-c2b5d41d66a6
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EU jogszabályok
80/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a sovány tejpornak a 2080/2016/EU
végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenhatodik
részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról
Az Európai Bizottság 2080/2016/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás
keretében kibocsátott, sovány tejpor értékesítésére irányuló tizenhatodik részleges pályázati
felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2018.
január 16-án járt le – a minimális eladási árat 119,00 EUR/100 kg-ban állapította meg.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0080&rid=1

83/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének a
nyers tej, tejtermékek, kolosztrum és kolosztrumalapú termékek szállítmányainak az
Európai Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, illetve
harmadik országokon belüli országrészek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
Tekintettel arra, hogy Montenegró kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a nyers tej, tejtermékek,
kolosztrum és kolosztrumalapú termékek Unióba irányuló exportjának engedélyezése iránt,
amely kérelmet a Bizottság állategészségügyi ellenőrzések végrehajtása mellett megvizsgált és
engedélyezett, a 605/2010/EU rendelet I. melléklete jelen bizottsági rendelettel módosításra
került.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0083&rid=1
106/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem
kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Saint-Nectaire” [OEM])
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU
rendelet alapján Franciaország kérelmére a „Saint-Nectaire” oltalom alatt álló
eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosítása jóváhagyásra került. Az elnevezés a
668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba (Sajtok)
tartozó terméket jelöl.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0106&rid=1
138/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Traditional
Welsh Caerphilly”/„Traditional Welsh Caerffili” [OFJ])
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU
rendelet alapján az Egyesült Királyság kérelmére a „Traditional Welsh Caerphilly”/„Traditional
Welsh Caerffili” elnevezés (OFJ – oltalom alatt álló földrajzi jelzés) bejegyzésre került. Az
elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba
(Sajtok) tartozó terméket jelöl.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0138&rid=1
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147/2018/EU rendelet az 1370/2013/EU rendeletnek a sovány tejpor rögzített árú
felvásárlására alkalmazandó mennyiségi korlátozás tekintetében történő módosításáról
Az 1370/2013/EU tanácsi rendelet mennyiségi korlátozásokat állapít meg a rögzített áron
történő vaj- és soványtejpor-felvásárlásokra vonatkozóan, amely felett a felvásárlást pályázati
eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.
Annak megakadályozása érdekében azonban, hogy a sovány tejpor rögzített áron történő
felvásárlására kerüljön sor olyan helyzetben, amikor ez nem lenne összhangban a biztonsági
háló célkitűzéseivel, a sovány tejporra vonatkozó állami intervenciót pályázati eljárás keretében
kell végrehajtani. E tekintetben az Európai Unió Tanácsa jelen rendelettel a sovány tejpor
rögzített áron történő felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozást 2018. évre nulla
tonnában állapította meg.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0147&rid=1
149/2018/EU Bizottsági Felhatalmazáson Alapuló rendelet az 1238/2016/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az állami intervencióra és a magántárolási
támogatásra jogosult tej és tejtermékek minőségi jellemzői és összetételükre vonatkozó
követelmények tekintetében történő módosításáról
A tej és tejtermékek elemzésére és minőségi értékelésére vonatkozó módszertanban végbement
technikai fejlődésnek köszönhetően, és a tejtermékekre vonatkozó higiéniai előírásokra
vonatkozó uniós szabályok összehangolása érdekében az Európai Bizottság felülvizsgálta az
állami intervenció és a magántárolási támogatás hatálya alá tartozó egyes tejtermékek minőségi
jellemzőit és összetételükre vonatkozó követelményeket, amelynek következtében az
1238/2016/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IV. és V. melléklete jelen rendelettel
módosításra került.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0149&rid=1
150/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet az 1240/2016/EU végrehajtási rendeletnek
az állami intervencióra és magántárolási támogatásra jogosult tej és tejtermékek elemzési
és minőségértékelési módszerei tekintetében történő módosításáról
A tej és a tejtermékek elemzési és minőségértékelési módszerei tekintetében végbement
műszaki fejlődés fényében lényeges változtatásokra van szükség az ISO-szabványokra történő
hivatkozások egyszerűsítése és korszerűsítése érdekében. Az egyértelműség és a hatékonyság
érdekében, valamint tekintettel a 273/2008/EK rendeletben foglalt rendelkezések
módosításainak mértékére és technikai jellegére, az említett rendelet vonatkozó rendelkezései
jelen rendelettel kerülnek beépítésre az 1240/2016/EU végrehajtási rendeletbe, azzal hogy a
tagállamokban az új szabványoknak és módszereknek való egységes megfelelés biztosítása
érdekében a laboratóriumok számára elegendő időt kell biztosítani az eljárások
felülvizsgálatára és a frissített módszerek alkalmazására.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0150&rid=1
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154/2018/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a sovány tejpor felvásárlására vonatkozó
pályázati eljárás 2018. március 1-jétől szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak
tekintetében történő megnyitásáról
Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikke értelmében állami intervencióra a sovány tejpor
tekintetében március 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség. Tekintettel arra, hogy az
1370/2013/EU rendelet szerint 2018. évben a sovány tejpor rögzített árú felvásárlására
alkalmazandó mennyiségi korlátozás nulla tonna, az 1370/2013/EU rendelet 3. cikke (2)
bekezdésének értelmében pályázati eljárást kell megnyitni a 2018. évi állami intervenciós
időszak kezdő időpontjától.
A sovány tejpor intervenciós felvásárlására vonatkozó pályázati eljárás jelen rendelettel kerül
megnyitásra. A pályázatokat a tagállamok által jóváhagyott kifizető ügynökségekhez kell
benyújtani. A benyújtási időszakok minden hónap harmadik keddjén, délelőtt 11:00 órakor
érnek véget, kivéve augusztus hónapban, amikor a pályázatokat a hónap negyedik keddjén
délelőtt 11:00 óráig kell benyújtani.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0154&rid=1
162/2018/EU Bizottsági Felhatalmazáson Alapuló Rendelet az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról
Az 1307/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok
2013. december 31-ig, illetve 2014. augusztus 1-jéig dönthettek úgy, hogy a közvetlen
kifizetésekre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatáruk bizonyos hányadának megfelelő
összeget a vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott kiegészítő
támogatásként bocsátanak rendelkezésre.
Tekintettel arra, hogy Franciaország, Litvánia és Hollandia fenti döntésének felülvizsgálatáról
értesítette a Bizottságot, szükségessé vált a közvetlen kifizetésekre vonatkozó éves nemzeti
felső összeghatárok és éves nettó felső összeghatárok javasolt módosításainak átvezetése
érdekében az 1307/2013/EU rendelet II. és III. mellékletének kiigazítása. Mindez az
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének kiigazítását is maga után vonja a tekintetben, hogy az
uniós vidékfejlesztési támogatás tagállamonként megállapított megfelelő éves bontása tükrözze
az említett módosításokat. (A módosítások Magyarországot nem érintik.)
1305/2013/EU rendelet I. melléklet
Az uniós vidékfejlesztési támogatás bontása (2014–2020)
(folyó árakon, ezer EUR-ban)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ÖSSZESEN
2014–2020

HU

0

742.851,2

737.099,9

488.620,6

488.027,3

487.402,3

486.662,8

1307/2013/EU rendelet II. melléklet
A 6. cikkben említett nemzeti felső összeghatárok
(ezer EUR-ban)

HU

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.345.746

1.344.461

1.343.134

1.343.000

1.342.867

1.269.158
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3.430.664,4

1307/2013/EU rendelet III. melléklet
A 7. cikkben említett nettó felső összeghatárok
(millió EUR-ban)

HU

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.276,7

1.275,5

1.274,1

1.274,0

1.273,9

1.269,2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0162&rid=1
2283/2015/EU rendelet az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A rendelet – amelyet teljes egészében 2018. január elsejétől kell alkalmazni – az új
élelmiszerek unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket, az új
élelmiszerek engedélyezési eljárásait, a harmadik országokból származó hagyományos
élelmiszerekre vonatkozó különös szabályokat, a szankciókat és egyéb általános
rendelkezéseket állapít meg.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendeletet a
mesterséges nanoanyagok meghatározása vonatkozásában módosítja.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=HU

Jelen összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabály részletes megismerését!
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