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Regulation (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 

2002 laying down the general principles and requirements of food law

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2004 on the hygiene of foodstuffs

REGULATION (EU) 2017/625 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the 

application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant 

protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 

1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and 

(EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) 

No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 

2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 

and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC 

and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) 



Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve 

(2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=HU

…meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

alapelveinek, különösen az áruk szabad mozgásának, a letelepedés 

szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint az ezekből 

származó elveknek, mint például az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 

tilalma, a kölcsönös elismerés, az arányosság és az átláthatóság elvének.

…az ajánlatkérő szervnek minden résztvevő tekintetében biztosítania kell az 

egyenlő bánásmódot. Ennek érdekében nem ad megkülönböztető módon 

olyan tájékoztatást, amely egyes résztvevőket másokkal szemben előnyhöz 

juttathat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=HU
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2. szakasz

5. cikk

„(10) Az ajánlatkérő szervek a (8) és a (9) bekezdésben foglaltak ellenére az ebben

az irányelvben meghatározott eljárások alkalmazása nélkül is odaítélhetnek

szerződéseket az egyes részekre vonatkozóan, amennyiben az adott rész

hozzáadottérték-adó nélküli tervezett értéke az árubeszerzések és a

szolgáltatások esetében 80 000 eurónál, az építési beruházások esetében pedig 1

millió eurónál kevesebb. Az ilyen módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül

odaítélt részek együttes értéke azonban nem haladhatja meg az összes olyan

rész egybeszámított értékének 20 %-át, amelyekre a tervezett építési beruházást,

a hasonló áruk tervezett beszerzését vagy tervezett szolgáltatásmegrendeléseket

felosztották.”
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Green Public Procurement (2016)

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf

„olyan eljárás, amelynek alkalmazásakor 

az egyes szervezetek, hatóságok azoknak 

az áruknak, szolgáltatásoknak és 

munkálatoknak a beszerzését részesítik 

előnyben, amelyek más, azonos 

rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és 

munkálatokhoz képest kisebb mértékben 

terhelik a környezetet.”

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
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GPP Training Toolkit (2019)

https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Célja: a zöld közbeszerzések elterjedésének segítése, a

beszerzés folyamatában résztvevők ismereteinek,

kompetenciáinak fejlesztése, fenntarthatóbb áruk és

szolgáltatások irányába mozdítsa el a piacot.

Hat független modulból és tíz operatív modulból áll,

PowerPoint prezentációkkal (beleértve az oktatói

jegyzeteket) és kísérő útmutatással.

Helpdesk for GPP

https://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm

https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
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EU Action Plan on 

Childhood obesity

2014 – 2020

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/nutrition_physical_a

ctivity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

HLG on Nutrition and
Physical activity, 2015

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
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https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/24be575d-394a-4803-85fd-de65a5fe13ca

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/24be575d-394a-4803-85fd-de65a5fe13ca
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• Cél, az egészség javítása az egészségesebb élelmiszerekhez való 

nagyobb hozzáférés biztosítása és a rendszeres fizikai aktivitás 

végzése által

• Felül fogják vizsgálni az EU-s iskolagyümölcs, -zöldség, -tej 

programokat, az egészséges élelmiszerek nagyobb arányú 

elérhetőségének növekedése érdekében

• „EU Mobile App” - egészséges ételek előnyeinek megértését segíti a 

rákmegelőzés érdekében

• Élelmiszercímke információkra vonatkozó előírások

• Farm to fork stratégia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342
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• to protect food and 

health quality.

Európai Bizottság Közös Agrárpolitika, 2023-2027

(CAP = common agricultural policy)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-

agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240018341

https://www.who.int/publications/i/item/9789240018341
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https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/4680/HCWHEurope_Food_Report_Dec2016.pdf

https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/4680/HCWHEurope_Food_Report_Dec2016.pdf
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http://vimosz.org/wp-content/uploads/2019/11/Catering-Services_Best-Value-Guide_EN_Web.pdf

https://contract-catering-guide.org/wp-content/uploads/2019/11/kozbeszerzesi-kozetkeztetesi-utmutato-

A4_HUN.pdf

http://vimosz.org/wp-content/uploads/2019/11/Catering-Services_Best-Value-Guide_EN_Web.pdf
https://contract-catering-guide.org/wp-content/uploads/2019/11/kozbeszerzesi-kozetkeztetesi-utmutato-A4_HUN.pdf
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EPHA ajánlás

https://epha.org/wp-content/uploads/2019/12/public-procurement-

for-sustainable-food-environments-epha-hcwh-12-19.pdf

https://epha.org/wp-content/uploads/2019/12/public-procurement-for-sustainable-food-environments-epha-hcwh-12-19.pdf


Köszönöm a figyelmet!

The Joint Action on Implementing good practices 

for chronic diseases (BestReMap)

This presentation arises from the Joint Action Best-Remap. This JA is addressing the adaption, replication and
implementation of effective health interventions, based on practices that have been proven to work in the areas of food
reformulation, framing of food marketing and public procurement of healthy food in public settings.

This presentation was funded by the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this presentation
represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the
European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) or any other
body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may
be made of the information it contains.


