
 
 

Tantárgy neve: Az élelmiszer feldolgozás, minőség és biztonság jogi 
szabályozása 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100% elmélet 

A tanóra típusa és óraszáma: 3 óra előadás és 0 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: koll. /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: -. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): VI. 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy oktatásának általános célja: 
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik az alapvető jogi fogalmakat, áttekintést kapnak a 
magyar és az európai uniós jogforrási rendszerről. Megismerkednek az Európai Unió 
intézményeivel, történetével. A jogi alapozó ismeretek elsajátítását követően a hallgatók speciális 
ismeretekhez jutnak az élelmiszerjog területén. Az élelmiszerjogi ismeretek birtokában a hallgatók 
képesek lesznek az élelmiszertermelésre, forgalmazásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
között tájékozódni, az uniós és a tagállami szabályozás viszonyát értelmezni. A hallgatók átfogó 
képet kapnak az élelmiszerlánc hatósági felügyeletéről, elsajátítják az élelmiszerjog speciális 
terminológiáját. 

1. Bevezetés, az élelmiszerjog kialakulása, története, a kezdetektől egészen napjainkig, az 
élelmiszerjog helye a jogrendszerben. 

2. Jogi alapfogalmak, jogszabálytan, a (magyar belső) jogszabályok hierarchiája, a jogalkotó 
szervek, jogszabályok érvényessége, hatályossága. 

3. Európai jogi alapismeretek I., az Európai Unió kialakulásának folyamata, az Európai Unió 
intézményei. 

4. Európai jogi alapismeretek II., az Európai Unió jogforrásai (elsődleges, másodlagos 
jogforrások), az uniós jog és a nemzeti jog viszonya. 

5. Az EU „élelmiszertörvénye” a 178/2002/EK rendelet, az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA), a sürgősségi riasztórendszer. 

6. Közigazgatási jogi alapismeretek. 
7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.)  
8. A magyar élelmiszerjogi szabályozás, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. tv., a Magyar Élelmiszerkönyv. 
9. Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete, a NÉBIH. 
10. Fogyasztóvédelem és élelmiszerjog, a fogyasztóvédelem intézményrendszere, 

Egészségvédelem, termékfelelősség, fogyasztóvédelem az Európai Unióban 
11. Az élelmiszerek jelölése, a megnevezés, összetevők felsorolása, mennyiségi jellemzők, 

minőségmegőrzési időtartam, általános jelölési követelmény. 
12. Élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása kistermelők esetében, elsődleges 

termelés, alaptermékek, feldolgozás, feldolgozott termék, kistermelőkre vonatkozó egyéb 
szabályok. 

13. Kockázat becslés, élelmiszerhigiénia, kockázatanalízis, a veszély és annak felismerése, a 
kockázat jellemzése, kezelése. 

14. Mintavétel, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a mintavétel helyszíne, a mintavételről 



készült jegyzőkönyv, a gyanú alapján történő mintavétel, a monitoring, a mintavétel tárgyi 
feltételei, az ellenminta, jogkövetkezmények. 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A gyakorlat általános célja: A tárgyhoz nem kapcsolódik gyakorlat. 
 

1. x 
2. x 
3.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Szeitzné, Sz. M.: (2003) HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az 
Európai Unióban és Magyarországon. Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Továbbképző Kft. Budapest, 2003. ISBN 978-963-637-315-3. 

2. Csák Csilla – Nagy Zoltán – Olajos István – Orosz Gábor – Szabó Ágnes – Szilágyi 
János Ede – Török Géza: (2010) Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU 
keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, ISBN 978-963-9360-53-2 

3. MISKOLCZI BODNÁR Péter – SÁNDOR István: (2012) A fogyasztóvédelmi jog 
szabályozása I., Patrocinium, Budapest, ISBN 978-615-5107-90-0 

4. Bernd van der Meulen, Irene Scholten-Verheijen, Theo Appelhof, and Ronald van 
den Heuvel: (2011) Roadmap to EU Food Law, Eleven International Publishing,. 
ISBN 978‐94‐90947‐26‐2 

5. Bernd van der MEULEN: (2012) EU Food Law Handbook, Wageningen Academic 
Publishers Books, ISBN 978-90-8686-246-7 

 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás: 
− Részletekbe menően ismeri a teljes élelmiszerlánc általános és specifikus jellemzőit, 

összefüggéseit, határait, működésének sajátosságait, jogszabályi környezetét, annak 
legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az 
élelmiszerlánc-biztonság és -minőség kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 

− Ismeri és érti az élelmiszerbiztonsági és -minőségi szakterület belső összefüggéseit és 
beágyazottságát a hazai, az európai uniós és a tágabb nemzetközi környezetbe (a 
társadalmi, agrárágazati, jogi, közgazdasági és kereskedelmi környezet 
vonatkozásában). 

− Komplexitásában ismeri az élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszereket és 
azok jogi szabályozási hátterét. 

b) képesség: 
− Interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális, az élelmiszer-biztonság és -

minőség területén fennálló problémákat, a tudomány eszköztárával képes feltárni és 
megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

− - Képes a kockázatelemzés, -kezelés és -kommunikáció eszközeit hatékonyan alkalmazni 
az élelmiszerbiztonság és -minőség területén jelentkező szakmai problémák kezelésében. 

− - Képes az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó területeken vezetési feladatok 
ellátására, önálló irányítására, team vagy projekt kialakítására, a vezetettek motiválására, 
teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére. 



c) attit űd: 
− Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, mely során jogkövető magatartás jellemzi. 
− Határozott, kitartó, de elfogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. 
− Önmagával szemben is kritikus és igényes. 
− Törekszik arra, hogy az élelmiszertudomány, az élelmiszer technológia és 

élelmiszerbiztonság legújabb eredményeit, a hatékony önképzés érdekében, saját 
fejlődésének szolgálatába állítsa. 

− Véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá, csoportmunkában kooperatív hozzáállás 
jellemzi. 

− Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének 
betartása, valamint az egyén és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát 
megoldások előnyben részesítése. 

d) autonómia és felelősség: 
− Felelősséget érez a közreműködésével előállított élelmiszerek biztonságáért. 
− Felelősséget vállal a rábízott személyekért, eszközök, berendezések biztonságos és 

eredményes működéséért. 
− Döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti, egészségvédelmi, 

minőségügyi, fogyasztóvédelmi hatásaiért. 
− Kutatási és fejlesztési projektcsoportban autonóm módon képviseli véleményét. 
− Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket, vállalja döntéseinek következményeit 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Andorkó Imre Péter, adjunktus, PhD.  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):  Dr. Kasza 
Gyula, docens, PhD. 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

Írásbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

Az előadásokon való részvétel. 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. Miért mondjuk, hogy a jog kitüntetett normarendszer? 
2. Hogyan tagolják a jogszabályokat (formailag)? 
3. Vázolja fel a magyar jogszabályi hierarchiát! Melyik állami szerv alkotja az egyes 

jogszabályokat? 
4. Mit nevezünk kvázi jogforrásoknak? Ismertesse a kvázi jogforrásokat! 
5. Fejtse ki a jogszabályok érvényességének kritériumait! 
6. Határolja el az érvényességet a hatályosságtól! 
7. Ismertesse a visszaható hatályt és a visszaható hatállyal szemben támasztott követelményt! 
8. Milyen jogszabályokat alkotnak az EU intézményei? Határozza meg az egyes 

jogszabályokat röviden! 
9. Vázolja fel a magyar bíróságok szervezetrendszerét! 
10. Milyen követelményt támaszt az Alaptörvény az élelmiszerekkel szemben? Mely alapjog 

érvényesítéséhez járul hozzá az Alaptörvény az élelmiszerekre vonatkozó követelmény 



megfogalmazásával? 
11. Ismertesse röviden az Európai Unió alábbi intézményeit (Európai Parlament, Európai 

Bizottság, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa („Tanács”), Európai Bizottság. 
12. Ismertesse az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 

célját, tevékenységét! 
13. Ismertesse a közösségi jog elsőbbségének elvét! 
14. Ismertesse a „Cassis de Dijon” esetet! 
15. Mit jelent a „kölcsönös elismerés” elve? 
16. Milyen okok alapján korlátozhatják jogszerűen a tagállamok a többi tagállammal folytatott 

kereskedelmet? 
17. Vázolja fel az EU élelmiszerekre vonatkozó szabályozását! Mit jelent a horizontális és a 

vertikális szabályozás? Ismertesse az EU élelmiszerpolitikájának, stratégiájának főbb 
állomásait! (1985, 1987, 1996, 1997) 

18. Ismertesse az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetését és feladatait! 
19. Vázolja fel az EFSA szervezetét és ismertesse a testületeit! 
20. Ismertesse röviden a sürgősségi riasztórendszert (célja, alanyai, az információáramlás 

útja)! 
21. Ismertesse a veszélyhelyzet fogalmát és azt, hogy milyen intézkedéseket kell tennie 

veszélyhelyzetben a Bizottságnak! 
22. Az 178/2002/EK rendelet alapján határozza meg az alábbi fogalmakat: élelmiszer (mi nem 

minősül élelmiszernek?), élelmiszeripari vállalkozás, takarmányipari vállalkozás, 
forgalomba hozatal). 

23. Mikor mondhatjuk azt, hogy az élelmiszer nem biztonságos? 
24. Ismertesse az élelmiszeripari és a takarmányipari vállalkozó kötelezettségét abban az 

esetben, ha egy élelmiszer/takarmány, amelyet a vállalkozás behozott, előállított, 
feldolgozott, forgalmazott vagy gyártott, nem felel meg az élelmiszer/takarmánybiztonsági 
követelményeknek, és az érintett élelmiszer/takarmány már kikerült a vállalkozó közvetlen 
ellenőrzése alól! 

25. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján 
ismertesse, hogy ki a felelős a következőkért: a takarmány biztonságosságáért és 
minőségéért (hazai takarmánynál, nem hazai előállítású takarmány esetében), az élelmiszer 
biztonságosságáért és minőségéért (hazai élelmiszernél, nem hazai előállítású élelmiszer 
esetében), az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának 
megállapításáért. 

26. Ismertesse az élelmiszer-, illetve a takarmányvállalkozás, valamint a magyarországi első 
forgalomba hozó felelősségére vonatkozó szabályt! 

27. Mire jogosult a helyszíni ellenőrzés során az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni 
ellenőrzésre feljogosított köztisztviselője? 

28. Milyen esetben lehet elrendelni állami védekezést? 
29. Mikor kell elrendelni közérdekű védekezést? 
30. Milyen esetben kell élelmiszer-ellenőrzési bírságot kiszabni? 
31. Milyen esetben kötelező a Magyar Élelmiszerkönyv irányelveinek alkalmazása? 
32. Ismertesse a közigazgatás alapelveit! 
33. Ismertesse a közigazgatás feladatait! 
34. Ismertesse vázlatosan az államigazgatás szervezetrendszerét! 
35. Ismertesse a minisztériumok feladat- és hatásköreit! 
36. Jellemezze a központi hivatalt! 
37. Vázolja fel a fővárosi/megyei kormányhivatal szervezetét!  
38. Mit jelent az, hogy a szakigazgatási szervek „kettős vezetés” alatt állnak? 
39. Hogyan realizálódik a NÉBIH a szakmai irányító tevékenysége a fővárosi / megyei 

kormányhivatalok vonatkozásában? 
40. Ismertesse a létesítmény engedélyezés és bejelentés legfontosabb szabályait! (Mely 

hatósághoz? Milyen tevékenységre vonatkozóan?) 
41. Melyek azok a termékek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön 



engedély szükséges? 
42. Ismertesse, hogy milyen típusú szankciókat nevesít az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló törvény!  
43. Ismertesse a nyomon követhetőség elvét! 
44. Ismertesse röviden az élelmiszerjog kialakulásának történetét (ókor, középkor)! 
45. Ki volt Lipthay István, és milyen eredményt ért el? 
46. Mikor alkották meg az első magyar élelmiszertörvényt? 
47. Ismertesse az 1989/90-es rendszerváltás előtti és utáni magyar élelmiszerpiacot! 
48. Ismertesse a következő fogalmakat: veszély, kockázat, ártalom, kockázatbecslés, 

kockázatkezelés, kockázatkommunikáció! 
49. Ismertesse a kockázatbecslés lépéseit! 
50. Ismertesse a kockázatkezelés összetevőit! 
51. Milyen esetben alkalmazhat az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv figyelmeztetést? Milyen 

esetben kizárt a figyelmeztetés alkalmazása? 
52. Ismertesse a fogyasztóvédelem intézményrendszerét! 
53. Ismertesse a békéltető testületek működését! 
54. Ismertesse az élelmiszerek jelölésére, megnevezésére és az összetevők felsorolására 

vonatkozó szabályokat! 
55. Ismertesse a kistermelő fogalmát! Milyen speciális szabályok vonatkoznak a 

kistermelőkre? 
 


