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Mekkora a felügyeleti díj összege? 
A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó 

árbevétel, illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A díjalapból levonható a 

jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a 

vállalkozásnál, amely azokat befizette. A nettó árbevétel, illetve a jövedelem 

meghatározásnál a NAV felé benyújtott társasági adó, eva, illetve magánszemélyeknél 

SZJA bevallás adataiból lehet kiindulni; de a felügyeleti díj alapja, ennél kevesebb, 

amennyiben a bevallásra kötelezett az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá nem 

tartozó tevékenységet is végez.    

Egyszerűsített bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a kizárólag 

végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra, amelyek évi húszezer 

forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni. továbbá kisvállalkozásokra is, melyek 

évi hétszázezer forint díj mellett az egyszerűsített bevallást választhatják.  

Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól az SZJA törvényben 

meghatározott mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e 

tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja 

meg. 

 

Milyen határidők vonatkoznak a felügyeleti díjra? 
A felügyeleti díj bevallás határideje május 31. A díjat két egyenlő részletben kell 

befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig. 

 

Kire vonatkozik a felügyeleti díj? 
Azon személyek vagy vállalkozások, akik az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá 

tartozó tevékenységet végeznek, díjat kötelesek fizetni. A részletes tevékenység listát 

az alábbi táblázatban találja a tevékenység TEÁOR kódjával és megjegyzésként azzal, 

hogy az egyes esetekben mely termékekhez kötődő tevékenységekhez kapcsolódik 

felügyeleti díj kötelezettség. 

 

Hogyan kell kiszámítani a felügyeleti díjat? 
A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó 

árbevétel illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. Ez gyakorlati szempontból 

azt jelenti, hogy amennyiben egy vállalkozás 15 millió Ft éves árbevételt realizál, 

akkor ennek az ezredrészét, vagyis 15 ezer Ft felügyeleti díjat kell fizetnie. 

 

Példák: 

 Nettó árbevétel: 25 687 496 Ft, Kalkulált felügyeleti díj: 25 687 Ft,  Fizetendő 

felügyeleti díj 26 000 Ft 

 Nettó árbevétel: 8 417 899 Ft, Kalkulált felügyeleti díj: 8 418 Ft, Fizetendő 

felügyeleti díj: 8 000 Ft 

 

Ezen számítások csak a felügyeleti díj előzetes kalkulációjához szükségesek, a 

bevallási felületen az ügyfélnek a nettó árbevételét ezer forintban kell majd megadnia, 

a számításokat az elektronikus nyomtatvány program automatikusan elvégzi. A 

végrehajtási rendelet tervezetében szereplők szerint a felügyeleti díjat ezer forintra 

kerekítve kell bevallani, a kerekítést a program szintén elvégzi. 
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A Termelői Szerveződés hogyan fizet a tagoktól átvállalt kötelezettség után? 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 

rendelet szerint az átvállalás esetén a termelői szerveződés vagy a termelői 

szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás és annak tagja 

közötti értékesítésből származó árbevétel nem része az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése 

szerinti értékesítés nettó árbevételének.  

Ez alapján az átvállalást követően a termelői szerveződésen keresztüli értékesítés vagy 

alapanyag-beszerzés nem felügyeleti díj köteles.  

Termelői szerveződés tagjának tekintendő másodlagos TÉSZ esetén a tagként 

nyilvántartott termelő szerveződés is. 

 

A költségvetési szervek is fizetnek felügyeleti díjat? 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 

rendelet szerint az éves nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységéből befolyt árbevételét kell érteni.  

Ez alapján, ha egy költségvetési intézmény valamely, az élelmiszerlánc-felügyeleti 

hatóság hatáskörébe tartozó tevékenységéből  származó bevétele az alaptevékenységen 

belül realizált intézményi működési bevételként kerül könyvelésre, azt az intézmény 

fenntartására fordítja, akkor a tevékenységből származó bevétel nem felügyeleti díj 

köteles. Azonban a költségvetési intézmények által folytatott vállalkozási tevékenység 

keretében történt áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás a díj hatálya alá tartozó 

bevételei után felügyeleti díjat kell fizetni. 

 

Hogyan lehet az elkészült bevallást kinyomtatni? 
A beküldött elektronikus bevallást rendszerünk tárolja, kinyomtatása nem lehetséges. 

A bevallás beküldését követő napon rövid elektronikus visszaigazolást kap, majd a 

későbbiekben  - a bevallási határidő lezárulta után – elektronikus úton bizonylatot 

küldünk minden bevalló számára. 

 

Mi az az MVH regisztrációs szám és a Partner azonosító? Nincs ilyenem, nem 
tudok bevallást készíteni? 

A két azonosító előzetes ismerete nélkül a bevallást és a meghatalmazást el tudja 

készíteni. 

MVH regisztrációs számmal azok a gazdálkodók rendelkeznek, akik az elmúlt évek 

során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül agrártámogatást 

igényeltek. Partnerkódja azoknak van, akik az elmúlt évek során a NÉBIH-hel (vagy 

korábbi nevén MgSzH-val) olyan ügyfélkapcsolatba kerültek, melynek során 

bekerültek a Hivatal partnertörzsébe (pl. ENAR-bizonylatok vagy számlázás kapcsán). 

E két azonosító NEM SZÜKSÉGES a bevalláshoz, csak segíti a keresést az 

adatbázisban. Ha nincs ilyen azonosítója, vagy nem ismeri, akkor a személyes adatok 

kitöltésével, illetve cégek esetén az adószám megadásával leellenőrizheti, hogy 

szerepel-e az adatbázisban. Ha partnertörzsünkben adatai nem találgatóak meg, akkor 

néhány további adat megadásával közvetlenül regisztrálhat a felületen a bevalláshoz és 

a meghatalmazáshoz. Ehhez nem szükséges semmilyen papír beküldése, sem az 

MVH-hoz, sem a NÉBIH-hez! 
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Nincs MVH regisztrációs számom és partnerazonosítóm, a bevallás előtt 
papíron be kell jelentkeznem az MVH-nál és/vagy a NÉBIH-nél? 

Nem szükséges papíralapú bejelentkezés. 

Sőt kérjük, hogy ez esetben – csak a bevallás vagy a meghatalmazás elkészítése miatt 

– semmiképp se nyújtson be ún. G001-es nyomtatványt  az MVH-hoz vagy T1-es 

nyomtatványt a NÉBIH-hez. Ha nincs ilyen azonosítója, vagy nem ismeri, akkor a 

személyes adatok kitöltésével, cégek esetén az adószám megadásával leellenőrizheti, 

hogy szerepel-e az adatbázisban. Ha partnertörzsünkben adatai nem találgatóak meg, 

akkor néhány további adat megadásával közvetlenül regisztrálhat a felületen. Ehhez 

nem szükséges semmilyen papír beküldése, sem az MVH-hoz, sem a NÉBIH-hez! 

 

Elkészítettem a meghatalmazást, beküldtem a NÉBIH részére postán, de 
még nem kaptam visszaigazolást, hogy meghatalmazásom aktív állapotba 
került volna. Addig nem küldhetem be a bevallást, mert nem érvényes? 

A bevallás ettől függetlenül beküldhető, sőt javasoljuk, hogy minél előbb küldje be. A 

bevallás beküldése gomb megnyomása nélkül a bevallás érvénytelen. A papíron 

beérkező meghatalmazásokat Hivatalunk fogja kezelni és az adatbázisban 

összekapcsolni a beküldött bevallásokhoz.  

A bevallás elektronikusan azonnal beküldhető, amint a meghatalmazást elkészítette és 

kinyomtatta. 

 

A felügyeleti díj bevallását és befizetését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy 
a NÉBIH fogja ellenőrizni? 

A felügyeleti díj bevallását és befizetést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

fogja ellenőrizni, egyes adatok azonban egyeztetésre kerülnek a NAV-val. 

 

Hogyan lehet a felügyeleti díjat megfizetni? 
A felügyeleti díjat átutalással kell a NÉBIH részére megfizetni, egy e célra elkülönített 

fizetési számlára, amely nem azonos a NÉBIH bankszámlaszámával. 

A felügyeleti díjat csekken vagy készpénzes befizetéssel nem lehetséges rendezni. 

 

Hogyan történik a bevallás? 
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra 

kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. 

Az ügyfélkapus rendszer aktiválását bármelyik okmányirodában, kormányhivatali és 

adóhatósági ügyfélszolgálaton és a külképviseleteken személyesen lehet 

kezdeményezni, részletesebb információ a Kormányzati portálon 

(www.magyarorszag.hu) található  

A bevallást támogató elektronikus rendszert a NÉBIH 2012. május 1-jén helyezi 

üzembe honlapján. 
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Hogyan vonatkozik a bevallási kötelezettség az eltérő üzleti évet alkalmazó 
vállalkozásra? 

Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett gazdasági társaság a naptári évtől 

eltérő üzleti évet választ, az előző évi nettó árbevétel alatt a május 31-ét megelőzően 

benyújtott társasági adóbevallás szerinti egyéves időszak nettó árbevétele értendő. 

 

A felügyeleti díj alapja az elért teljes árbevétel vagy csak a belföldi 
értékesítés árbevétele? 

A 2008. évi XLVI. tv. 47/B § alapján a felügyeleti díj alapja az előző naptári év / 

lezárt üzleti év nettó árbevétele vagy jövedelme. Ezek szerint a jogalkotó nem tesz 

különbséget a belföldön vagy külföldön értékesített termékből származó bevétel 

között. A felügyeleti díj alapjának meghatározáshoz a számvitelről szóló törvényben 

meghatározott értékesítés nettó árbevétele fogalomból kell kiindulni. 

 

Minden bevétel felügyeleti díjköteles? 
A díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem kizárólag az élelmiszerlánc 

felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységekből származó árbevétel, illetve  jövedelem.  

Eszerint például egy vegyesbolt üzemeltetésénél az élelmiszerforgalmazásból 

származó jövedelem után felügyeleti díjat kell fizetni, a tisztítószerek forgalmazása 

viszont nem díjköteles. 


