
     

     

 

       

       

   

   
           

  

 

 

          

                

       

       

       

          

       

           

            

     

 
      

        

  
             

                 

  

           

            

  

   

         

            

          

         

     

              

      

          

                

     

        

       

 2023. április 17. 

Jogszabály száma Jogszabály címe 
10/2011/EK rendelet Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 
113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

1169/2011 EU rendelet 

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK 
bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

124/2009/EU RENDELETE (2009. február 10.) 
A nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető 
legnagyobb szintjeinek meghatározásához 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

1334/2008/EU Rendelet 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1334/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma 

tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról 
14/2017. (III. 23.) FM rendelet A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 
1881/2006/EK Rendelete (2006. december 19.) Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról 
2002/32/EK IRÁNYELVE (2002. május 7.) A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról 

2016/127 EU 

A Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és 
az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos 
információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2016/2031 EU rendelet 
A növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

2019/1615 EU (IX. 26.) végrehajtási határozat 
A paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések 
megállapításáról 

2019/2072 EU végrehajtási rendelet IV. melléklet: Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékek 5. cikk szerinti jegyzéke. 

2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
A szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése 
során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 

110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

2019/934 bizottsági rendelet kiegészítéséről 
Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az 

engedélyezett borászati eljárások és a szőlőből készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a melléktermékek százalékos arányban megadott 
minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak közzététele tekintetében történő kiegészítéséről 

2065/2003/EK RENDELET (2003. november 10.) Az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról 
2073/2005/EK Rendelete (2005. november 15.) Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.) Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer- adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról 
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
37/2010/EU RENDELETE (2009.december 22.) A farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról 

396/2005/EK 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE(2005. február 23.)a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
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48/2004. (IV.21.) FVM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról 

49/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 
5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
50/2004. (IV.22.) FVM rendelet A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
537/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet A sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről 
65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 
rendelet 

A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 

7/2001 (IV.4.) FVM rendelet A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 

71/2013. (XI. 20.) EMMI Rendelet 
Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági 

ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról 
87/2006 (XII. 28.) FVM rendelet A szőlő szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet A borok előállításáról
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