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1. ÉLELMISZERJOG ÁLTALÁNOS ELVEI 
 

2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv 

29.§ f) az országos főállatorvos kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat 

30.§ Az élelmiszerláncban működő laboratóriumok feladatai 

31.§ nem állami laboratóriumok 

53.§(1) nem állami állat-egészségügyi laboratórium kötelezettsége járványveszély elhárítása érdekében 

Módosította:  

• 2022. évi V. törvény a vészhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 

Hatályos: 2022. június 01-tőlhttps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200005.tv 

• 2022. évi XXIV. törvényMagyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv 

• 2022. évi XXII. törvénya területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes 

törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv 

38. § (9) bekezdés: Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem állapít meg FELIR azonosítót az ügyfél számára arra a 

tevékenységre vonatkozóan, amelyet az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvényben 

meghatározott gazdaságátadási szerződéshez kapcsolódó kérelem alapján törölt. 

megye helyett vármegye megnevezés használatának beiktatása 

Hatályos: 2023. I. 1-től. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint 

az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó 

szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 

999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és 

az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 

98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 

854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625 

New Official Control Regulation –enter into APPLICATION timeline 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_application_timeline_20170407.pdf 

Delegated and implementing Acts 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/oc_qa_ocregulation_20191212_delegated_implemented_acts_en.pdf 

Questions & Answers 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_qa_ocregulation_20170407_en.pdf 

Enforcement of rules along the agri-food chain in the EU 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-611_en.htm 

Laboratóriumokra vonatkozóan 

(47), (50), (51), (52); (71); (72); (96); (97); (98) 

IV fejezet – Mintavétel, analízis, teszt és diagnosztika 

34. cikk Alkalmazott mintavételi, analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek 

35. cikk Második szakvélemény 

37. cikk A hatósági laboratóriumok kijelölése 

38. cikk A hatósági laboratóriumok kötelezettségei 

39. cikk A hatósági laboratóriumok auditjai 

40. cikk Eltérések a kötelező akkreditációra vonatkozó feltételtől egyes hatósági laboratóriumok esetében 

41. cikk A hatósági laboratóriumok által alkalmazott valamennyi laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszer 

kötelező akkreditációjára vonatkozó feltételtől való eltérés elfogadására vonatkozó hatáskör 

42. cikk Ideiglenes eltérések a hatósági laboratóriumok kötelező akkreditációjára vonatkozó feltételektől 

81. cikk Költségek –  

g) a mintavétel és alaboratóriumi analízis, tesztelés, illetve diagnosztika költsége, amelyeket az e feladatok elvégzésével 

megbízott hatósági laboratóriumok számolnak fel. 

III. Cím 

92. cikk Határozat európai uniós referencialaboratórium létrehozásáról 

93. cikk Európai uniós referencialaboratóriumok kijelölése 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200005.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_application_timeline_20170407.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/oc_qa_ocregulation_20191212_delegated_implemented_acts_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_qa_ocregulation_20170407_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-611_en.htm
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94. cikk Az európai uniós referencialaboratóriumok felelősségi körei és feladatai 

100. cikk Nemzeti referenciaközpontok kijelölése 

101. cikk A nemzeti referencialaboratóriumok felelősségi körei és feladatai 

126. cikk c) kiegészítő feltételek előírhatja, hogy bizonyos állat- és áruszállítmányokhoz hatósági bizonyítványt, hatósági 

tanúsítványt vagy más olyan bizonyítékot – ideértve az akkreditált laboratóriumok által végzett elemzések eredményeit is – 

kell mellékelniamely igazolja, hogy a szállítmányok megfelelnek 

147. cikk Kapcsolat a 882/2004/EK rendelettel 

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében említett minden egyes európai uniós referencialaboratórium kijelölése mindaddig 

érvényben marad, ameddig nem jelölnek ki ugyanazon a területen európai uniós referencialaboratóriumot e rendelet 

93. cikkének megfelelően. 

163. cikk A 652/2014/EU rendelet módosításai 

„30a. cikkA növény-egészségüggyel foglalkozó nemzeti referencialaboratóriumok akkreditációja” 

165 cikk Az (EU) 2016/2031rendelet módosításai és a kapcsolódó átmeneti intézkedések 

„10. cikk Az uniós zárlati károsítók jelenlétének az illetékes hatóságok általi hatósági megállapítása” 

II Melléklet – Az illetékes Hatóságok személyzetének képzése  

I fejezet (1); (12) 

II fejezet (5); (10) 

III. Melléklet – Az analitikai módszerek jellemzése 

 

Módosította: 

A BIZOTTSÁG 2022. március 23-i (EU) 2022/931 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő 

kiegészítésérőlHatályos: 2023. január 1-től. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG 2022. június 9-i (EU) 2022/932 VÉGREHAJTÁSI RENDELETEaz élelmiszerekben előforduló 

szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, 

a többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös 

rendelkezésekrőlHatályos: 2023. január 1-től. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2292 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. szeptember 6.) az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az élelmiszer-termelő állatok és egyes, emberi 

fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében 

történő kiegészítéséről(2022. december 15-től alkalmazandó) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.HUN 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2293 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. november 18.) az (EU) 2021/405 

végrehajtási rendeletnek a farmakológiai hatóanyagok használatára, a farmakológiai hatóanyagok és a növényvédő 

szerek maradékanyag-határértékeire és a szennyező anyagok határértékeire vonatkozó jóváhagyott ellenőrzési 

tervvel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (2022. december 15-től kell 

alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
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2. NAH AKKREDITÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK, 

ELŐÍRÁSOK ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (17025, 17043, 17034) 
Az Európai Parlament és a Tanács765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az 

akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-

vonatkozású szöveg) 

765/2008/EK rendelet 

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

2015. évi CXXIV. törvény 

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról 

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási Tanácsról 

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról 

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás 

NAR-01 Az akkreditálási, akkreditálási státusz megújítási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás 

értékelési szakaszának szabályzataMellékletek... 

NAR-02 Szabvány- és jogszabály változások kezelése 

NAR-03 Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a 

felügyeleti vizsgálati eljárásokban 

NAR-04 A távértékelés szabályzata 

NAR-08 Az akkreditálási jel és az együttes akkreditálási jel használata, a NAH logó használata, valamint az akkreditált 

státuszra való hivatkozás szabályai Mellékletek… 

NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata 

NAR-35 Új akkreditálási tevékenységek, megfelelőségértékelési alrendszerek és szabványáttérések szabályzata 

NAR-36 Metrológiai visszavezethetőség  

NAR-37 Az adat- és információkezelés felügyelete 
NAR-85 Döntéshozatali szakasz szabályzata 

Vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó előírások és útmutatók (17025) 

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 

17025:2017) 

EA-2/15M:2019EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes 

EA-2/15M:2019 Rugalmas terület akkreditálásának követelményei 

EA-4/09 G:2022 Guidance Accreditation for Sensory Testing Laboratories 

EA-4/09G:2022 Érzékszervi vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditálása 

EA-4/18 G:2021  Guidance6nt he level and frequency of proficiency testing participation 

EA-4/18G:2021 Útmutató jártassági vizsgálatokban való részvétel szintjéről és gyakoriságáról 

EA-4/21 INF:2018 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the 

process of laboratory accreditation  

EA-4/21 INF:2018Útmutató a kevés résztvevővel történő laboratóriumi összehasonlítások megfelelőségének 
értékelésére a laboratóriumi akkreditálás során 

EA-4/22 G:2018 EA Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed 

EA-4/22 G:2018 EA Útmutató az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló növényvédőszer-maradékok elemzésének 

akkreditálásához 
ILAC P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of 

Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies 

ILAC-P8:03/2019 Az ILAC kölcsönös elismerési megállapodása (Megállapodás): Kiegészítő követelmények az 

akkreditációs szimbólumok használatára és az akkreditált megfelelőségértékelő szervek általi akkreditációs státuszra 

vonatkozó igényekre 

ILAC-P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 

ILAC-P9:06/2014 Politika a jártassági vizsgálatokban való részvételről 

ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results 

ILAC-P10:07/2020 Politika a mérési eredmények visszavezethetőségéről 

https://www.nah.gov.hu/hirek/55
https://www.nah.gov.hu/hirek/54
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193191.368881
https://www.nah.gov.hu/hirek/52
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193199.330643
https://www.nah.gov.hu/hirek/51
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193408.350490
https://www.nah.gov.hu/hirek/50
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193454.370728
https://www.nah.gov.hu/hirek/49
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8765/NAR_01_09_Ertekelesi_szakasz.pdf
https://nah.gov.hu/hu/oldal/NAR_01_Mellekletek/
https://www.nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7441/NAR-02_02_Szabv_ny__sJogszab_lyv_ltoz_sok_kezel_se.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7443/NAR-03_v04_J_rtass_gi__vizsg_latok_alkalmaz_sav.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8805/NAR_04_k03_Tavertekeles.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8540/NAR-08_v07_Jelhasznalat_hivatkozas_TJ_jav.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7808/NAR-31_k05_Rugalmas_akkreditalas.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8730/NAR-35_v04_alairt.pdf
https://www.nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7449/NAR-36_v02_Metrol_giai_visszavezethet_s_g.pdf
https://nah.gov.hu/admin/staticmedia/Oldalakhoz_csatolt_dokumentumok/NAR_NAD/NAR-37_01_Adat_es_informaciokezeles-a.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8870/NAR-85_v09_Donteshozatali_szakasz_alairt.pdf
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ea-4-09-g-rev02-february-2017.pdf
http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-18-inf-rev00-june-2010-rev
http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-21-inf-rev00-march-18
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/11/EA-4_22-Rev00-November-2018.pdf
https://ilac.org/?ddownload=122335
http://ilac.org/?ddownload=3259
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8886/ILAC_P10_07_2020.pdf
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ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity 

ILAC G8:09/2019(v2)Útmutató a döntési szabályokhoz és a megfelelőségi nyilatkozatokhoz (második változat) 

ILAC-G17: 01/2021 ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing   

ILAC-G17:01/2021Útmutató a vizsgálatok mérési bizonytalanságának megállapításához 

ILAC-G18:12/2021 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories 

ILAC-G18:12/2021 ILAC Útmutató laboratóriumok akkreditálási területeinek megadásához 

ILAC G24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments 

ILAC-G24:2007 Útmutató mérőberendezések kalibrálási időközének meghatározásához 

Eurachem_Guide_AML_2013.P2 Accreditation for Microbiological Laboratories 

Eurachem_Guide_AML_2013.P2 Mikrobiológiai laboratóriumok akkreditációja 

SANTE/11312/2021 Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides 

residues and analysis in food and feed 

Jártassági vizsgálatot szervezőkre vonatkozó előírások és útmutatók (17043) 

MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei 

ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirement for proficiency testing 

ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory com-parison (Statisztikai módszerek a 

jártassági vizsgálatokhoz laboratóriumi összehasonlításban) 

EA-2/15 M:2019 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes 
EA-2/15 M:2019EA követelményeka rugalmasműszaki területmegadásához 

EA-4/18 G:2021 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation 
EA-4/18 G:2021Útmutató jártassági vizsgálatokban való részvétel szintjéről és gyakoriságáról 
ILAC-P9:06/2014 Lásd a vizsgáló laboratóriumoknál 

ILAC-P10:07/2020 Lásd a vizsgáló laboratóriumoknál 
ILAC-G17:2021Lásd a vizsgáló laboratóriumoknál 

ILAC-G18:12/2021 Útmutató laboratóriumok akkreditálási terüéleteinek megadásához 

Referenciaanyag-gyártó szervezetekre vonatkozó előírások és útmutatók (17034) 

ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers 

ISO 17034:2016 Általános követelmények a referenciaanyag gyártók felkészültségére 

file/5574/Ref_anyag_tajekoztato.pdfTájékoztató a referenciaanyag-gyártók akkreditálásával kapcsolatban 

EA-4/14 INF Informative Selection and Use of Reference Materials Feb 2003 

EA-4/14 INF Referenciaanyagok kiválasztása és alkalmazása 

ILAC-P8:03/2019Lásd a vizsgáló laboratóriumoknál 
EURACHEM Technical / Advisory Guidance on Accreditation of Microbiological Laboratories (2013) 

International Vocabulary of Metrology – JCGM 200:2012 Basic and General Concepts and Associated Terms 

(VIM) 3rd edition (http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html) 
 

  

https://ilac.org/?ddownload=122722
https://nah.gov.hu/admin/staticmedia/Oldalakhoz_csatolt_dokumentumok/NAR_NAD/KL/ILAC_G8_09_2019-HUN-ENG%20(v02).pdf
http://ilac.org/?ddownload=815
http://ilac.org/?ddownload=816
https://ilac.org/?ddownload=818
https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Eurachem_Guide_AML_2013.P2.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7639/Eurachem_Guide_AML_2013_P2_HU.pdf
https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/SANTE_11312_2021.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29366
https://www.iso.org/standard/78879.html
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ea-2-15-m.pdf
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/EA-4-18.pdf
http://ilac.org/?ddownload=840
http://ilac.org/?ddownload=840
http://ilac.org/?ddownload=815
http://ilac.org/?ddownload=815
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=29357
https://www.nah.gov.hu/admin/staticmedia/file/5574/Ref_anyag_tajekoztato.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/5574/Ref_anyag_tajekoztato.pdf
http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-14-inf-rev00-february-2003-rev
https://eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Eurachem_Guide_AML_2013.P2.pdf
http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html
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3. LABORATÓRIUMOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, ELLENŐRZÉSE, 

KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 

3.1. Az élelmiszerjog általános elvei és az élelmiszerlánc-törvény 

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai: 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai 

eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 

90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2020. május 26-tól kell 

alkalmazni.)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0745 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az 

élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 

178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 

1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381 

(Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől 

kell alkalmazni.) 

 

A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes 

szabályozásárólszóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am 

A Bizottság (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella 

hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375 

A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális 

ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf 

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről 

400. § Az ellenőrzött bejelentés 

578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246177.416123 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletaz Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről 

A földművelésügyi miniszter 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

Guidance Platform  

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en 

HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI PIACOK ÜZEMELTETŐI 

SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER) 

HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/SAFETY/DOCS/BIOSAFETY_FH_GUIDANCE_COMMUNITY_GUIDE_WHOLESALE_MARKET_MANAGEM

ENT_EN.PDF 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeleta helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400042.emm 

OECD Principles of GLP 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.ht

m 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes 

állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0429 

Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb 

meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000058.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DLVIII.%2520%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2020
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246177.416123
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900076.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DLXXVI%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200150.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600056.FM
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_guidance_community_guide_wholesale_market_management_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_guidance_community_guide_wholesale_market_management_en.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400042.emm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0429
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160 

Az EurópaiParlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes 

állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

„Állategészségügyi rendelet” 273. cikk 

A Bizottság200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló 

uniós célkitűzésről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200 

A Bizottság1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló 

uniós célkitűzésről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190 

A Bizottság200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt 

szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendeletea szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól 

A Bizottság (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a 

kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, 

valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 

Ezt a határozatot 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178 

AzEurópai Parlament és a Tanács 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 

megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32001R0999 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-

egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm 

A vidékfejlesztési miniszter 43/2011. (V. 26.) VM rendelete az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-

higiéniai feltételeirõl 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, 

valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó 

szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 

999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és 

az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 

98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 

854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről  

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet- 2019. december 14-től alkalmazandó 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625 

A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való 

behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, 

valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206 

A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való 

beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő 

kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1619292157814 

A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben 

előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekrőlés a 2008/289/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884 
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900180.FVM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32001R0999
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100043.VM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1619292157814
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
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hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 

3.2. Élelmiszerhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés; Élelmiszermentés 

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en 

A Bizottság 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a 

belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő 

állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES 

Módosította:A BIZOTTSÁG 2022. március 4-i (EU) 2022/384 RENDELETEa 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének az 

állati melléktermékek és az azokból származó termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett 

harmadikországok, területek és körzetek jegyzékeinek kiigazítása tekintetében történő módosításáról. A módosítás hatályos 

2022. március 28-tól.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0384 

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletea hulladékjegyzékről 

A Bizottság közleménye – Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC 

56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletaz élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.fm 

A Kormány 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelete az élelmiszermentésről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200072.kor 

Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000021.NFG&mahu=1 

3.3. Hatósági szervezetrendszer 

2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv 

A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.kor 

A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletea földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelölésérőlhttps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600383.kor 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 

(HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám 2013. május 17.) 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes 

Az agrárminiszter 9/2019. (XII. 23.) AM utasításaa Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

A Bizottság (EU) 2020/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) 

következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az 

emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő 

átmeneti intézkedésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466 

A Bizottság2007/363/EK HATÁROZATA (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588338232228&uri=CELEX:32007D0363 

The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2019 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0384
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1300072.VM/ts/20160101/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.fm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200072.kor
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000021.NFG&mahu=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600383.kor
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217425.377078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588338232228&uri=CELEX:32007D0363
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf
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3.4. Hatósági eljárások, szankciók 

2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)  

2017. évi CXXV. törvénya közigazgatási szabályszegések szankcióiról (2021. január 1. napján lépett hatályba). 

194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 

mértékéről 

A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2015. évi CCXXII. törvényaz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

3.5. Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos alapjogszabályok 

A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  

A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 

A Kormány 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

3.6. Bejelentési és nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) 

EGT-vonatkozású szöveg 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320190718&qid=1596623108643&from=HU 

 

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv 

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm 

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800113.fvm 

3.7. Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000026.eum 

 

  

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600150.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700125.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800194.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700001.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600130.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500222.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600383.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320190718&qid=1596623108643&from=HU
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800113.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000026.eum
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4. ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 

4.1. Az élelmiszerjog általános elvei 

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az élelmiszerláncban 

alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 

1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, 

valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől 

kell alkalmazni. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK IRÁNYELVE (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat 

alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. EGT vonatkozású szöveg. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0010&qid=1617948498887 

 

ÚTMUTATÓAZ Élelmiszerjogáltalánosszabályaitmeghatározó178/2002/EK RENDELET 11., 12., 14., 17., 18., 19. és 20. 

cikkénekalkalmazásához (2010. január 26-i átdolgozott magyar nyelvű útmutató) 

http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf 

 

A Bizottság (EU) 2019/300 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. február 19.) az élelmiszerek és a takarmányok 

biztonságára vonatkozó általános válságkezelési terv létrehozásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232457759&uri=CELEX:32019D0300 

 

Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása az élelmiszerválságról, az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról és 

az élelmiszerlánc felügyeletéről (2013/2091(INI)) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2016:482:TOC 

Az EFSA magyar nyelvű oldala 

https://www.efsa.europa.eu/hu/eu-and-my-food 

02/2019. sz. Különjelentés: Vegyi anyagok jelentette veszélyek az élelmiszerekben: az uniós élelmiszer-biztonsági 

politika védi ugyan a fogyasztókat, de kihívásokkal szembesül 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48864 

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/39/70000/%C3%89LBS%204_1_20130711.pdf 

A Kormány 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról 

Kérdések és válaszok: „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia – az egészséges és teljes mértékben fenntartható 

élelmiszerrendszerért  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885 

A Bizottságközleményeaz Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági ésszociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC#ntr1-L_2019231HU.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0010&qid=1617948498887
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232457759&uri=CELEX:32019D0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2016:482:TOC
https://www.efsa.europa.eu/hu/eu-and-my-food
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48864
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/39/70000/%C3%89LBS%204_1_20130711.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163742.249185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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4.2. Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra vonatkozó általános 

követelmények 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852 

 

Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról  

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf 

A Bizottság (EU) 2018/307 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 28.) a 853/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben meghatározott, a Salmonella spp.-re vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló 

brojlercsirkehúsra (Gallus gallus) való kiterjesztéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232398377&uri=CELEX:32018R0307 

A Bizottság (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 8.) a hús előállításával, 

valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624 

A Bizottság (EU) 2019/627 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági 

ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a 

hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0627 

Legújabb módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2503 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az 

(EU) 2019/627 végrehajtási rendeletnek az élő kagylókon, halászati termékeken vagy UV-sugárzással kapcsolatban 

végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati rendelkezések tekintetében történő módosításáról és 

helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC 

A BIZOTTSÁG 101/2013/EU RENDELETE (2013. február 4.) a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található 

felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101 

Food hygiene (europa.eu) 

BizottságiszolgálatiMUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek 

értelmezésérőlIránymutatás az illetékes hatóságok számára 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_public_hu.pdf 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendeletaz élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

Az agrárminiszter 1/2022. (III. 25.) AM utasítás a Higiéniai Munkacsoport létrehozásáról és működtetéséről 

4.3. Exportra és importra vonatkozó egyes előírások 

Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/625 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 

európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az 

Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (Ezt a rendeletet 

2019. december 14-től kell alkalmazni. A 12. cikkben és a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeket 

azonban 2021. április 21-től kell alkalmazni.)https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1590234732156&uri=CELEX:32019R0625 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az 

(EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, 

valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az 

(EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített 

bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/630 

felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített összetett élelmiszer-

készítményekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232398377&uri=CELEX:32018R0307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_public_hu.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A22U0001.AM/ts/20220326/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590234732156&uri=CELEX:32019R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590234732156&uri=CELEX:32019R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
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2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba 

történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági 

bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok 

megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK 

irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én 

lépett hatályba).https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235 

Helyesbítés az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének az egyes élő víziállatok és állati eredetű termékek 

szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 

2022. január 11-i (EU) 2022/36 bizottsági végrehajtási rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC 

  

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/630 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 16.) az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített 

egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról (2021. április 

21-én lépett hatályba).https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az 

(EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, 

valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az 

(EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített 

bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/630 

felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített összetett élelmiszer-

készítményekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, 

szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna 

és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 

bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én lépett 

hatályba). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 10.) az (EU) 

2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített 

bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem 

forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről 

és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122 

Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az 

(EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, 

valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az 

(EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített 

bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/630 

felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített összetett élelmiszer-

készítményekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt 

állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 

engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (2021. április 21-én lépett 

hatályba)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0405 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, 

szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszerkészítmények, valamint széna 

és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 

bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én lépett 

hatályba). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0405
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 

A Bizottság (EU) 2019/2129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk 

bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok 

egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129 

A Bizottság (EU) 2019/2130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági 

ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai 

ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130 

 

A Bizottság (EU) 2019/1873 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű termékek, a 

szaporítóanyagok, az állati melléktermékek és az összetett élelmiszer-készítmények fokozott hatósági ellenőrzéseinek az 

illetékes hatóságok általi összehangolt végrehajtására vonatkozó, határállomásokon alkalmazott eljárásokról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235740290&uri=CELEX:32019R1873 

A Bizottság (EU) 2019/759 RENDELETE (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott 

termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő 

közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236027393&uri=CELEX:32019R0759 

A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való 

behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, 

valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206 

 

A Bizottság798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi 

egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a 

Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798 

 

A Bizottság2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra 

szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi 

feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777 

A Bizottság (EU) 2020/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 5.) az Amerikai Egyesült Államokból 

származó, emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri 

haslábúak behozataláról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1641&qid=1604738131798 

 

53/2004. (IV. 24.) FVM rendeleta harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-

egészségügyi ellenőrzéséről.  

A 97/78/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

A 2017/625 rendelete alapján a fenti rendelet alapjául szolgáló irányelv 2019. december 14-ével hatályát vesztette. 

A Bizottság (EU) 2019/2127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes 

rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról 

 

2021. április 20-ig az e rendelet 47. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, összetett élelmiszer-készítményekre 

vonatkozó kérdések tekintetében e rendelet vonatkozó rendelkezése helyett a 97/78/EK irányelvnek az azokat 

szabályozó rendelkezései alkalmazandók. 

General guidance on implementation and interpretation of article 24 of council directive 97/78/EC –re-enforced checks 

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf 

158/2010. (V. 6.) Korm. rendeleta mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről 

A Kormány 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 

jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200083.KOR&celpara=&dbnum=1 

Módosítása: A Kormány 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából 

stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről 

szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235740290&uri=CELEX:32019R1873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236027393&uri=CELEX:32019R0759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1641&qid=1604738131798
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400053.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D53%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0111.01.HUN&toc=OJ:L:2019:321:TOC
http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1000158.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200083.KOR&celpara=&dbnum=1
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4.4. Harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerekre és FCM-

ekre vonatkozó speciális előírások 

A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben 

előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884 
Az Európai Parlamentésa Tanács1935/04/EK RENDELETE (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807 

A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

műanyagokról és műanyag tárgyakról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20150226 

A Bizottság282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, 

újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0282 

A Bizottság450/2009/EK RENDELETE (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív 

és intelligens anyagokról és tárgyakról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0450 

4.5. Élelmiszer-kereskedelem 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendeletaz élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

2003. évi XXXII. törvénya Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

 

A Tanács338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük 

szabályozása által biztosított védelemről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0338 

 

A Bizottság792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok 

számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, 

bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet 

módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0792 

 

A Bizottság865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük 

szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0865 

 

A Bizottság (EU) 2019/1587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 24.) egyes vadon élő állat- és 

növényfajok példányai Unióba történő behozatalának a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása 

által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerinti tilalmáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243235673&uri=CELEX:32019R1587 

The European Union and Trade in Wild Fauna and Flora 

http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm 

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 

nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

 

25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt 

különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről 

A Tanács515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20150226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0282
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0450
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300032.TV&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0792
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243235673&uri=CELEX:32019R1587
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800292.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100013.KOM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900025.MT&celpara=
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és a Bizottság együttműködéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515 

 

4.6. Az élelmiszer jelöléssel kapcsolatos alapjogszabályok, tápértékjelölés 

13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó 

szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is 

tartalmaz!) 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800013.NFG/ts/20180101/ 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A0601924.EUP/ts/20121129/ 

 

Útmutató a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatához 

https://ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169 

 

Rendelet-áttekintő előadás: Tápértékjelölés az élelmiszerekben  

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3

%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf 

A Bizottság 2020/C32/01Közleménye az élelmiszerek elsődleges összetevőjének származás jelölésére vonatkozó, a 

Bizottság 2018/775/EU végrehajtási rendeletéhez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131(01)&from=EN 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400036.FM/ts/20210101/ 

 

Útmutató az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014 (XII. 17.) rendelethez 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015

%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf 

A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendeleteaz országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő 

helyettesítésével kapcsolatos feladatairólhttps://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2200178.KOR/ts/20220601/ 

Hatályon kívül helyezte: ugyanzen rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2022. VI. 1-től. 

Az Országos Főállatorvos 1/2022. számú határozata 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/76620271/1_2022+ofa+hatarozat.pdf 

Élelmiszer-összetevő helyettesítés:https://portal.nebih.gov.hu/osszetevo-helyettesites 

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA az élelmiszerek címkéjén feltüntetett tápérték 

tűréshatáránakmeghatározása tekintetében való megfelelés ellenőrzéséről  

https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_hu.pdf 

ÚTMUTATÓAZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK RÉSZÉRE a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során 

alkalmazandó toleranciákról  

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%

C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_m

agyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf 

Összefoglaló táblázat a toleranciákról: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefo

glal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf 

ÚTMUTATÓ az illetékes hatóságok részére az élelmiszer jelölésén feltüntetett rosttartalom meghatározását szolgáló 

analitikai módszerekre vonatkozóan (magyar nyelvű dokumentum) 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/18/60000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20rosttartalom%20meghat%C3%A1roz

%C3%A1shoz_2013_04_02.pdf 

Angol nyelven: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800013.NFG/ts/20180101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A0601924.EUP/ts/20121129/
https://ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131(01)&from=EN
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400036.FM/ts/20210101/
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2200178.KOR/ts/20220601/
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/76620271/1_2022+ofa+hatarozat.pdf
https://portal.nebih.gov.hu/osszetevo-helyettesites
https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/18/60000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20rosttartalom%20meghat%C3%A1roz%C3%A1shoz_2013_04_02.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/18/60000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20rosttartalom%20meghat%C3%A1roz%C3%A1shoz_2013_04_02.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf
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MÉ 3-2-2008/1 irányelv Élelmiszerek összes élelmi rosttartalmának a meghatározása enzimes– gravimetriás módszerrel 

 

Előadás (2017): Élelmi rostok: összetétel, funkció és analitika: 

https://eurofinstudaskozpont.hu/resources/hungalimentaria/archiv/2017/eloadasok/Tomoskozi%20Sandor%20-

%20Elelmi%20rostok%20gabonakban%20osszetetel%20amalitika%202017-04-27%20B.pdf 

A Bizottság (EU) 2017/C 428/01 Közleménye a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló1169/2011/EU 

rendelet II. mellékletében felsorolt, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok vagy termékek élelmiszerekbenvaló jelenlétére 

vonatkozó tájékoztatásról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01) 

 

Hasznos allergénekkel kapcsolatos linkek  

Allergénekre vonatkozó útmutatók (angol nyelvű dokumentumok): 

https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-allergy-and-intolerance 

http://allergenbureau.net/vital/ 

https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/temp_file_FINAL_Allergen_A4_web1.pdf 

http://www.food.gov.uk/business-industry/allergy-guide 

Food labelling changes after Brexit  

http://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/2019-DEFRA-Brexit-labelling-guidance.pdf 

Undeclared allergens in food: Food control, analyses and risk assessment 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:934651/FULLTEXT03.pdf 

77. Arbeitstagung des ALTS: 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/ALS_ALTS/ALTS_Beschluesse_77_Arbeitstagung_Jun_

2016.pdf 

BRC Guidance on Allergen Labelling and the Requirements in Regulation 1169/2011 

http://www.foodlaw.rdg.ac.uk/pdf/uk-12024-BRC-FDF-Allergen-Labelling.pdf 

Welcome to the Food Standards Agency in Northern Ireland’s Allergen and Calorie Calculator – MenuCal 

https://menucalni.co.uk/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f# 

Understanding of labelling terms 'Lactose free', 'Milk free' or 'Dairy free'.  

https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/understanding-of-labelling-terms-lactose-free-milk-

free-or-dairy-free 

Guidance on the use of marketing terms such as 'fresh', 'pure' and 'natural': 

http://www.5aldia.org/datos/60/PDF_4_5106.pdf 

Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_lab

elling_UK_guidance.pdf 

 

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tápértékjelölés további kifejezési és megjelenítési 

formáinak használatáról 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_hu.pdf 

 

Angol nyelvű útmutatók a tápértékjelölésről: 

https://www.gov.uk/government/publications/technical-guidance-on-nutrition-labelling 

http://www.gdalabel.org.uk/corporate_pubs/Food_Drink_Labelling_toolkit.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595961/Nutrition_Technical_Guidance.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207843/2012-10-

24_Flow_chart_Expression_per_100g_and_per_portion.pdf 

https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/comparative-claims-guidance-doc-v7.pdf 

 

Guidance on the application of date labels to food  

http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/dates-defra-guidance-2011.pdf 

 

Best practice on food date labelling and storage advice  

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/labelling-guidance.pdf 

https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/shelf-life-guidance.pdf 

 

EFSA Útmutató az élelmiszerek eltarthatóságának megállapításáról, jelöléséről 

Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)  

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/94/b1000/3-2-2008_1.pdf
https://eurofinstudaskozpont.hu/resources/hungalimentaria/archiv/2017/eloadasok/Tomoskozi%20Sandor%20-%20Elelmi%20rostok%20gabonakban%20osszetetel%20amalitika%202017-04-27%20B.pdf
https://eurofinstudaskozpont.hu/resources/hungalimentaria/archiv/2017/eloadasok/Tomoskozi%20Sandor%20-%20Elelmi%20rostok%20gabonakban%20osszetetel%20amalitika%202017-04-27%20B.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-allergy-and-intolerance
http://allergenbureau.net/vital/
https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/temp_file_FINAL_Allergen_A4_web1.pdf
http://www.food.gov.uk/business-industry/allergy-guide
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/2019-DEFRA-Brexit-labelling-guidance.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:934651/FULLTEXT03.pdf
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/ALS_ALTS/ALTS_Beschluesse_77_Arbeitstagung_Jun_2016.pdf
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/ALS_ALTS/ALTS_Beschluesse_77_Arbeitstagung_Jun_2016.pdf
http://www.foodlaw.rdg.ac.uk/pdf/uk-12024-BRC-FDF-Allergen-Labelling.pdf
https://menucalni.co.uk/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/understanding-of-labelling-terms-lactose-free-milk-free-or-dairy-free
https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/understanding-of-labelling-terms-lactose-free-milk-free-or-dairy-free
http://www.5aldia.org/datos/60/PDF_4_5106.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_hu.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/technical-guidance-on-nutrition-labelling
http://www.gdalabel.org.uk/corporate_pubs/Food_Drink_Labelling_toolkit.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595961/Nutrition_Technical_Guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207843/2012-10-24_Flow_chart_Expression_per_100g_and_per_portion.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207843/2012-10-24_Flow_chart_Expression_per_100g_and_per_portion.pdf
https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/comparative-claims-guidance-doc-v7.pdf
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/dates-defra-guidance-2011.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/labelling-guidance.pdf
https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/shelf-life-guidance.pdf


19/81  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6306#:~:text=%20Guidance%20on%20date%20marking%20and

%20related%20food,to%20Article%205%2C%20points%201%20and...%20More%20 

Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6510 

Additional Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food  

information to consumers 

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/fil/eu-kommissionens-fragor-och-svar-om-distansforsaljning_2.pdf 

 

Food labelling: giving food information to consumers 

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers 

https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/pictorial-representation-guidance.pdf 

 

Színkódolt tápértékjelölési rendszerek 

Nutri-score: https://tapertekjeloles.hu/nutri-score/ 

 

A Bizottság (EU) 2018/1701 HATÁROZATA (2018. november 7.) a „Kötelező élelmiszer-jelölés (»nem vegetáriánus«, 

»vegetáriánus«, »vegán«)” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.HUN&toc=OJ:L:2018:285:TOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2053 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. október 18.) az „Európai polgári 

kezdeményezés a vegán étkezésért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2053&from=HU 

 

Food Information Regulation: Which Food is Suitable for Vegans and Vegetarians? (EVU = European Vegetarian 

Union) 

http://www.euroveg.eu/public-affairs/food-information-regulation/ 

http://www.euroveg.eu/wp-content/uploads/2015/06/EVU-PP-Definition-FIC-May2016.pdf 

 

Guidance on vegetarian and vegan labelling 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120403163950/http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/apr/vegvegan 

 

4.7. Előrecsomagolt termékekre és mérőeszközökre vonatkozó szabályok 
13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok 

megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről  

 

A rendelet alapjául szolgáló irányelvek: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1481390810953&uri=CELEX:01976L0211-20090411 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32007L0045&qid=1481390142487 

A nemzetgazdasági miniszter 34/2014. (X. 30.) NGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások 

forgalmazásának követelményeiről 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről 
A nemzetgazdasági miniszter 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelete a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 

European Commission/ Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs/The European single market/Single 

market for goods/Building blocks of the single market/Legal metrology/Pre-packaging 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/pre-packaging_en 

Introduction to WELMEC documents on prepackages 

Application of Directives 75/106/EEC and 76/211/EEC concerning the marking and quantity control of e-marked 

prepackages: Definition of terms 

Application of Directives 75/106/EEC and 76/211/EEC concerning the marking and quantity control of e-marked 

prepackages: Translation of terms 

Guidance for harmonised implementation (Directive 76/211/EEC) 

Guide for packers and importers of e-marked prepacked products 

Guidance on controls by competent departments on e-marked prepackages 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6306#:~:text=%20Guidance%20on%20date%20marking%20and%20related%20food,to%20Article%205%2C%20points%201%20and...%20More%20
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6306#:~:text=%20Guidance%20on%20date%20marking%20and%20related%20food,to%20Article%205%2C%20points%201%20and...%20More%20
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/fil/eu-kommissionens-fragor-och-svar-om-distansforsaljning_2.pdf
https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers
https://www.fdf.org.uk/corporate_pubs/pictorial-representation-guidance.pdf
https://tapertekjeloles.hu/nutri-score/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.HUN&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.HUN&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2053&from=HU
http://www.euroveg.eu/public-affairs/food-information-regulation/
http://www.euroveg.eu/wp-content/uploads/2015/06/EVU-PP-Definition-FIC-May2016.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120403163950/http:/www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/apr/vegvegan
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800013.NFG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1481390810953&uri=CELEX:01976L0211-20090411
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32007L0045&qid=1481390142487
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400034.NGM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100045.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100127.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100006.GM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D6%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2001
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600043.NGM
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/pre-packaging_en
http://www.welmec.org/latest/guides/60/
http://www.welmec.org/latest/guides/61/
http://www.welmec.org/latest/guides/62/
http://www.welmec.org/latest/guides/63/
http://www.welmec.org/latest/guides/64/
http://www.welmec.org/latest/guides/65/
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Guide for recognition of procedures 

Guidance for market control on prepackages for competent departments 

Guidance for verification: drained weight, drained washed weight and deglazed weight and extent of filling of rigid food 

containers 

Prepackages - uncertainty of measurement 

Information on controls on prepacked product 

Guidance for prepackages whose quantity changes after packing 

Guide on Directive 75/107/EEC measuring container bottles 

Guide on compliance of imported e-marked prepackages 

 

4.8. A Magyar Élelmiszerkönyv 

220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendeletaz élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek 

gyűjteményei kiadásának rendjéről  

152/2009. (XI.12.) FVM rendeletea Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól 

A Magyar Élelmiszerkönyv kötetei 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv 

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és a szakbizottságok 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-magyar-elelmiszerkonyv 

Élelmiszerkönyv 

http://nebihmondja.hu/ 

4.9. Húsra, húskészítményekre vonatkozó szabályok 

A Bizottság2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből 

származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401548798328&uri=CELEX:32006D0027 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendeleteés a 12. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a 

húskészítményekről és egyes előkészített húsokról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/17/72000/ME%201-3_13-1%20-%2020190923-notifik%C3%A1lt.pdf 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/3b/a2000/2-109_2016-12-21.pdf 

A Bizottság 2004/2002/EK RENDELETEaz egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló 

eljárásról (az export-visszatérítésekre vonatkozó mezőgazdasági termék-nomenklatúra egységes alkalmazása esetére 

vonatkozik!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401548882117&uri=CELEX:32002R2004 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi 

követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK 

és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC 

Húsok hisztamintartalmára vonatkozó követelmények 

A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073 

Kötőszövet mennyiségének meghatározása 

A BIZOTTSÁG 2001. november 26-i 2001/101/EK IRÁNYELVEaz élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvmódosításáról 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A01I0101.COM/ts/20021127/ 

Hasznos linkek 

ÚTMUTATÓ Húskészítmények hústartalmának mennyiségi jelölése és a hústartalom mennyiségének meghatározása - 

2010. december - Próbaverzió 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok 

Eltérő húsalapanyagokat tartalmazó párizsi és párizsinaknem nevezhető „rúdkészítmények” összehasonlítása  

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/21125/1/MihalkoJozsef-KFIA.pdf 

http://www.welmec.org/latest/guides/66/
http://www.welmec.org/latest/guides/67/
http://www.welmec.org/latest/guides/68/
http://www.welmec.org/latest/guides/69/
http://www.welmec.org/latest/guides/610/
http://www.welmec.org/latest/guides/611/
http://www.welmec.org/latest/guides/612/
http://www.welmec.org/latest/guides/613/?L=0#c1035
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800220.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara=
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-magyar-elelmiszerkonyv
http://nebihmondja.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401548798328&uri=CELEX:32006D0027
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/17/72000/ME%201-3_13-1%20-%2020190923-notifik%C3%A1lt.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/3b/a2000/2-109_2016-12-21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401548882117&uri=CELEX:32002R2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A01I0101.COM/ts/20021127/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/6b/40000/H%C3%BAsk%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9nyek_h%C3%BAstartalm%C3%A1nak_mennyis%C3%A9gi_jel%C3%B6l%C3%A9se_utmutato_20101208_probaverzio.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/21125/1/MihalkoJozsef-KFIA.pdf
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4.10. Tojásra vonatkozó szabályok 

A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és 

tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R1688 

A Bizottság427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való 

kiterjesztéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401549250435&uri=CELEX:32012R0427 

4.11. Tej és tejtermékekre vonatkozó szabályok 

16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendeleta nyers tej vizsgálatáról (Mintavételi előírást is tartalmaz!) 

A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve a nyers tej árkonzekvens minősítésének mintavételi és vizsgálati 

módszereiről  

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 37. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 számú előírása a 

közvetlen emberi fogyasztásra szánt hõkezelt tej mintavételi és vizsgálati módszereirõl  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 22. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114 számú előírása a 

részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekrõl (Sûrített tej és tejpor) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 36. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-87/524 számú előírása a 

sûrített tej és tejporfélék mintavételi módszereiről  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/1067 számú előírása a 

sûrített tej és tejporfélék vizsgálatáról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírásaaz emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról 

Helyesbítés az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2015/2203 

irányelvhez 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0011.01.HUN&toc=OJ:L:2017:244:TOC 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 35. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása az 

étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereirõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 34. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-85/503 számú előírása az 

étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereirõl  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása a 

tejtermékekről 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/54/b1000/1-3_51-1.pdf 

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/19-1 számú előírása a tejtermékekről 

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 33/2021. (IX. 

29.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR7.) megállapított 13. melléklet rendelkezéseinek nem megfelelő, de a MódR7. 

hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos előírásoknak megfelelő termékek a MódR7. hatálybalépésének napjától 

számított 12. hónap utolsó napjáig előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig 

forgalomba hozhatóak. 

Kötelezően alkalmazandó: 2022. október 31-től. 

vegleges_előírás_jogtárból.pdf (kormany.hu) 

A régi MÉ-nek megfelelő termékek 2022. október 31-ig előállíthatók és a minőségmegőrzési idejük vagy 

fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak. 

 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek  

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelvea megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves 

tejtermékekről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R1688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401549250435&uri=CELEX:32012R0427
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800016.FVM
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/94/b1000/3-2-1_2004.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/84/b1000/3-1-92_608.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/54/b1000/1-3-2001_114.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/84/b1000/3-1-87_524_2011.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/84/b1000/3-1-79_1067.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/54/b1000/1-3-2015_2203_2017-01-12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0011.01.HUN&toc=OJ:L:2017:244:TOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/84/b1000/3-1-86_424_2011.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/84/b1000/3-1-85_503.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/54/b1000/1-3_51-1.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/b6/d2000/vegleges_el%C5%91%C3%ADr%C3%A1s_jogt%C3%A1rb%C3%B3l.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/64/b1000/2-104.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/64/b1000/2-105.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
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Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-

kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021 

 

4.12. Halakra és halászati termékekre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- 

és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/86/22000/17__03_2018_hal_38_mell%C3%A9klet_20150624.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652 

GUIDANCE DOCUMENT FOR VETERINARY CONTROLS ON CONSIGNMENTS OF FISHERY PRODUCTS 

ORIGINATING FROM THIRD COUNTRIES 

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_controls_fish_third.pdf 

Kaviár 

STANDARD FOR STURGEON CAVIAR (CODEX STAN 291 – 2010): 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX

%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf 
EUROPEAN GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR SMOKED AND/OR SALTED AND/OR MARINATED FISH  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-
fish.pdf 

4.13. Olajokra, zsiradékokra, margarinra vonatkozó szabályok 

A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 

2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 

1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248529327&uri=CELEX:32007R0445 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1308/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő 

kiegészítéséről, valamint a 2568/91/EGK bizottsági rendelet és a 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

2022. november 24-től hatályos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2104 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 29.) az olívaolajra vonatkozó 

forgalmazási előírások megfelelőségi ellenőrzésére és az olívaolaj jellemzőinek elemzési módszereire vonatkozó 

szabályok megállapításáról 

2022. november 24-től hatályos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2105 

 

2014/C 465/02: Az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 

2568/91/EGK bizottsági rendelet XXI. mellékletében szereplő, az olívaolaj és az olívapogácsa-olaj tekintetében felsorolt 

kémiai jellemzőkhöz tartozó kódok 

 

A Bizottság (EU) 2017/1183 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és 

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása 

tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248718496&uri=CELEX:32017R1183 

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK RENDELETE az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 

szabályainak megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853 

MÉ 2-221 számú irányelv  

Étolajok 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/74/b1000/2-221_2016-06-09.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/86/22000/17__03_2018_hal_38_mell%C3%A9klet_20150624.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_controls_fish_third.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248529327&uri=CELEX:32007R0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.465.01.0002.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248718496&uri=CELEX:32017R1183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/74/b1000/2-221_2016-06-09.pdf
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Melléklete  

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet-iranyelvek 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú előírásaaz 

élelmiszerek előállítása során felhasználhatóextrakciós oldószerekrõl  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

4.14. Kakaó-, csokoládé- és édesipari termékekre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása 

az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

Az Európai Parlament és Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és 

csokoládétermékekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0036-20131118&from=HU 

MÉ 2-84 irányelvÉdesipari termékek 

Cocoa and chocolate products Guidance Notes Cocoa and Chocolate Products Regulations 2003. 

https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_Standards_Training_Manual.pdf 

https://courses.ecolechocolat.com/lobjects/pdf/chocguidance.pdf 

4.15. Kávéra és kávékészítményekre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú előírásaa 

kávé- és cikóriakivonatokról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve a kávéról, kávékeverékről, pótkávéról és egyéb kávékészítményekről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE(2009. április 23.)az élelmiszerek és az 

élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

Extrahálószer maximális mennyiségét szabja meg 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0032-20161109&from=EN 

4.16. Gyümölcslevekre és hasonló termékekre, gyümölcsdzsemre, zselére, 

marmeládra és cukrozott gesztenyekrémre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú előírásaa 

gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

Az MÉ alapjául szolgáló, a Tanács2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes 
hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552120536022&uri=CELEX:02001L0112-20141005 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/113 számú előírása az 

emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém termékekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítő 2005/23. szám (2005. november 30.) 

(A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, Gyümölcslevek, üdítőitalok Szakbizottság kiadványa)  

http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm 

A Bizottság 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin 

szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 

COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in apple 

juice and apple juice ingredients in other beverages (2003/598/EC) – csak angol nyelven jelent meg 

4.17. Tartósított termékekre vonatkozó szabályok 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelvea hőkezeléssel tartósított élelmiszerekről 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-602 számú irányelvea vízelvonással tartósított zöldség és gyümölcs termékekről 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve a savanyúságokról 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelveaz egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 

MÉ 2 - 101 számú irányelvea megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott egyes feldolgozott gyümölcstermékekről 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet-iranyelvek
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/26/22000/ME%201-2-2009_32_extrakcios_14%20mell-eredeti.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0036-20131118&from=HU
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/74/b1000/2-84.pdf
https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_Standards_Training_Manual.pdf
https://courses.ecolechocolat.com/lobjects/pdf/chocguidance.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/54/b1000/1-3-1999_4.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/67/62000/2-231%20K%C3%A1v%C3%A9,%20k%C3%A1v%C3%A9kever%C3%A9k,%20p%C3%B3tk%C3%A1v%C3%A9%20%C3%A9s%20egy%C3%A9b%20k%C3%A1v%C3%A9k%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9nyek%20ir%C3%A1nyelv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0032-20161109&from=EN
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/54/b1000/1-3-2001_112.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552120536022&uri=CELEX:02001L0112-20141005
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/54/b1000/1-3-2001_113.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:203:0054:0059:EN:PDF
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/74/b1000/2-601_2016-06-09.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/74/b1000/2-602.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/74/b1000/2-603.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/74/b1000/2-604.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/64/b1000/2-101.pdf
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4.18. Gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok 

A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A01989L0108-20130701 

 

 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete  

16. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú előírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

17. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-92/2 számú előírása a gyorsfagyasztott élelmiszerek 

hőmérsékletének hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárásról és vizsgálati 

módszerrõlhttps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A Bizottság 37/2005/EK RENDELETE (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek 

hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402493002113&uri=CELEX:32005R0037 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelveaz egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 

EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria  
https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks 

Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables 
NOVEMBER 2020 
https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-

frozen-vegetables/ 

NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file 

4.19. Jégkrémre vonatkozó szabályok 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelvea jégkrémről (módosított irányelv!) A második, módosított kiadásnak 

megfelelő összetételű és jelölésű termékek 2020. augusztus 31-ig hozhatók forgalomba és azok a minőség-megőrzési idejük 

lejártáig maradhatnak forgalomban. 

Útmutató a jégkrémgyártás jó higiéniai gyakorlatához 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/db/40000/j%C3%A9gkr%C3%A9mgy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf 

 

 

4.20. Mézre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírásaa 

mézről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

Értelmező dokumentum a 2001/110/EK irányelv végrehajtásához 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok 

MÉ 2-100. sz. irányelv megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről 

MÉ 3-2-2009/1 irányelvméz mintavételi és vizsgálati módszerek 

Méz – részletes információk az Unió méz termeléséről 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/honey_en 

Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652 

4.21. Cukorra és cukortermékekre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  

20. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú előírásaaz emberi fogyasztásra szánt egyes 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A01989L0108-20130701
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/54/b1000/1-3-89_108.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/54/b1000/1-3-92_2.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402493002113&uri=CELEX:32005R0037
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/74/b1000/2-604.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/67/62000/2-401%20J%C3%A9gkr%C3%A9m%20ir%C3%A1nyelv.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/db/40000/j%C3%A9gkr%C3%A9mgy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/54/b1000/1-3-2001_110.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/64/b1000/2-100.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/94/b1000/3-2-2009_1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/honey_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/54/b1000/1-3-200_111.pdf
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cukortermékekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

31. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/796 számú előírása a cukortermékek vizsgálati módszereirõl  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A Bizottság1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.) az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének 

meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31969R1265 

MÉ 2-241 számú irányelv Egyes cukortermékek 

 

4.22. A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított 

ivóvíz és az ízesített vízre, szikvízre vonatkozó szabályok 

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendeleta természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi 

anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 

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

forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet, valamint a 

módosítására kiadott 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet szövege és kommentárja 

http://www.asvanyvizek.hu/js/tinymce/plugins/filemanager/files/asvanyiny/elszi_4_20081125.pdf 

A Bizottság115/2010/EU RENDELETE(2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből 

történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402498058288&uri=CELEX:32010R0115 

5/2023. (I. 12.)Korm. rendeletaz ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Hatályos: 2023. január 13-tól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D1

3 

Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 Európai Parlament és 

Tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletaz ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  

Hatálytalan: 2023. I.12-étől. 

 

A Tanács (EU) 14/2020 álláspontja első olvasatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti 

és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) 

A Tanács által 2020. október 23-án elfogadott szöveg (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 410/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC 

A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 14/2020 álláspontja első olvasatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából (2020/C 410/02) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 IRÁNYELVE (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz 

minőségéről (átdolgozás) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.HUN 

I. Melléklet   

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének értékelésére szolgáló parametrikus értékek minimum követelményei. 

II. Melléklet     

Monitorozás 

III. Melléklet 

A paraméterek elemzésére vonatkozó előírások 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 

hogy az 1–18. cikknek, a 23. cikknek, valamint az I–V. mellékletnek 2023. január 12-ig megfeleljenek. 

A Bizottság (EU) 2022/679 végrehajtási határozata (2022. január 19.) az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz tekintetében aggodalomra okot adó anyagok és vegyületek 

megfigyelési listájának létrehozásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-

L_2022124HU.01004101-E0001 

Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2020/741 RENDELETE (2020. május 25.) a víz újrafelhasználására vonatkozó 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/84/b1000/3-1-79_796.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31969R1265
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/74/b1000/2-241.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400065.FVM
http://www.asvanyvizek.hu/js/tinymce/plugins/filemanager/files/asvanyiny/elszi_4_20081125.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402498058288&uri=CELEX:32010R0115
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D13
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D13
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001
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minimumkövetelményekről 

Ezt a rendeletet 2023. június 26-tól kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendeleta természetes gyógytényezőkről 

4.23. Gabonaipari termékekre vonatkozó szabályok 

MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-

Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf 

Az irányelv előírásainak meg nem felelő, ezen irányelv közzétételét megelőzően alkalmazandó követelményeket kielégítő 

tönkölybúza-, tritikálé őrlemények a kihirdetést (2020. március 6.) követő 18. hónap végéig tarthatók forgalomban.  

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának közleménye a 2020. évi liszt jellegmintákról 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-

319ec50a0113?t=1583744778442 

A Bizottság2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával 

módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249188552&uri=CELEX:32010D0315 

A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben 

előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884 

4.24. Sütő-és cukrászipari termékekre vonatkozó szabályok 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a 

sütőipari termékekről  

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%

C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírásaa 

hagyományőrző cukrászati termékekről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

4.25. Száraztésztákra vonatkozó szabályok 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-

321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf 

4.26. Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó szabályok 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelvea fűszerpaprika őrleményről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-108 számú irányelvea megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott fűszerpaprika-

őrleményről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása a füstölt fűszerpaprika-őrleményről 

A fenti rendelkezéseknek nem megfelelő termékek 2020. március 28-tól számított 2 évig előállíthatók és a 

minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomba hozhatóak! 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások: 

➢ Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika,  

➢ Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

4.27. Gyógynövényekre vonatkozó szabályok 

Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  

Alkalmazasra_nem_-javasolt_novenyek_20220609.pdf (gov.hu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900074.EUM&celpara=
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-319ec50a0113?t=1583744778442
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-319ec50a0113?t=1583744778442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249188552&uri=CELEX:32010D0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/35/c1000/1-3-17-1.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/74/b1000/2-211_2016-06-09.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/64/b1000/2-108.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/d8/92000/F%C3%BCst%C3%B6lt%20f%C5%B1szerpaprikav%C3%A9gleges%20el%C5%91%C3%ADr%C3%A1s.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/5f/20000/Szegedi_paprika_termekleiras_2008_12_15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/c6/40000/Kalocsai_fuszerpaprika_termekleiras_2010_09_30.pdf
https://ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_-javasolt_novenyek_20220609.pdf
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Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu) 

Tea and Herbal Infusions 

https://www.thie-online.eu/about-thie/publications/ 

4.28. Gombákra vonatkozó szabályok 

A vidékfejlesztési miniszter 107/2011. (XI. 10.) VM rendeleteaz étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák 

gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 

62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendeletaz élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 

A Bizottság 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a 

gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes 

szabályainak a megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1845 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 

1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és 

feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU 

végrehajtási rendelet I. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC 

 

A Bizottság közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges 

termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez 

4.29. Csírákra vonatkozó szabályok 

A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 

2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok 

Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és 

állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági 

kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 

végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat 

hatályonkívül helyezéséről. Hatálybalépés: 2021. április 21. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.442.01.0001.01.HUN 

Módosításai: 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2504 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az (EU) 2020/2235 

végrehajtási rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos halászati termékek és állati eredetű, nagymértékben 

finomított termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi/hatósági 

bizonyítványminták és hatósági bizonyítványminták, valamint az egyes összetett élelmiszer-készítmények Unióba 

történő beléptetésére vonatkozó magántanúsítvány-minta tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az 

(EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő 

beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták 

tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/619 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 

2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és 

hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC  

 

A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073 

Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes 

https://ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalasra_nem_javasolt_gyogynovenyek_es_ertekelesuk_/
https://www.thie-online.eu/about-thie/publications/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100107.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300062.ESC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400082.FVM&celpara=&dbnum=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.442.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
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https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf 

Sprouts and seeds intended for sprouting: Q&A guidance on the package of EU regulations for food business operators and 

local authorities 

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/sprouts-and-seeds-sprouting-guidance.pdf.pdf 

FINAL BUSINESS AND REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (BRIA) 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2013/333/pdfs/ssifia_20130333_en.pdf 

4.30. Alkoholos italok 

A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=en 

Azeurópai Parlament és Tanács1308/2013/EU RENDELETE 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN 

A Bizottság (EU) 2019/33 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre 

vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások 

módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033&from=EN 

A Bizottság (EU)2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási 

eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok 

használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési 

rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0034&from=EN 

Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN 

A Bizottság 555/2008/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a 

támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0555 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 RENDELETE (2019. április 17.) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN 

A Bizottság 716/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, 

megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános 

elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF 

Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 

https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/sprouts-and-seeds-sprouting-guidance.pdf.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2013/333/pdfs/ssifia_20130333_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0034&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=DE 

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=FR 

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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1334 

A Bizottság 1129/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129 

Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek 

meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=EN 

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400018.tv 

127/2009. (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 

kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900127.fvm 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100027.vm 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200070.vm 

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800073.tv 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.tv 

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200030.tv 

82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200082.vm 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400036.fm 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000003.vm 

13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó 

szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800013.nfg 

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200074.vm 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelv aKézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf 

Műszaki dokumentációk 

Pálinka, Törkölypálinka, Békési Szilvapálinka, Gönci Barackpálinka, Kecskeméti Barackpálinka, Szabolcsi Almapálinka, 

Szatmári Szilvapálinka, Újfehértói Meggypálinka, Göcseji Körtepálinka, Pannonhalmi Törkölypálinka, Nagykunsági 

Szilvapálinka, Nagykunsági Birspálinka, Vasi Vadkörtepálinka, Homokháti Őszibarack pálinka, Nagykörűi 

Cseresznyepálinka, Madarasi Birspálinka, Sárréti Kökénypálinka 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelv a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátottsörök 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/3b/a2000/2-106.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelv a Megkülönböztető minőségi jelöléssel gyümölcsborok 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú irányelv a Gyümölcsbor alapú alkoholos italok 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/74/b1000/2-701.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú irányelv a Sör 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=EN
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400018.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900127.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100027.vm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200070.vm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800073.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200030.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200082.vm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400036.fm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000003.vm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800013.nfg
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200074.vm
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/3b/a2000/2-106.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/74/b1000/2-701.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf
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Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5b/a2000/2-703-3_2016-12-15.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/1 számú irányelv az Almabor 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/2 számú irányelv a Körtebor 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/3 számú irányelv a Ribizlibor 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/4 számú irányelv a Szilvabor 

 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/5 számú irányelv a Meggybor 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf 

COMMENDIUM OF INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS-OIV 

Maximum acceptable limits of various substances contained in wine 

https://www.oiv.int/public/medias/3741/e-code-annex-maximum-acceptable-limits.pdf 

4.31. Adalékanyagok 

Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós 

kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 

2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 

2001/18/EK irányelv módosításáról 

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

A Bizottság234/2011/EU RENDELETE (2011. március 10.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az 

élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234 

Módosítása 

A Bizottság (EU) 2020/1823 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 2.) az élelmiszer-adalékanyagok, 

az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 

1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 234/2011/EU rendelet módosításáról 

https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%

3ATOC 

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni a Bizottsághoz az ezen időponttól kezdődően benyújtott kérelmekre. 

 

Adalékanyag engedélyezés 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/common_auth_proc_guid/index_en.htm 

Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 

83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 

258/97/EK rendelet módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1332 

Guidance document on criteria for categorisation of food enzymes 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs-improv-enzymes-guidance_doc_categorisation-decision_en.pdf 

 

Enzim engedélykérelmek 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes-applications.pdf 

A Bizottság257/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program 

létrehozásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402842899926&uri=CELEX:32010R0257 

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1333 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5b/a2000/2-703-3_2016-12-15.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
https://www.oiv.int/public/medias/3741/e-code-annex-maximum-acceptable-limits.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC#ntr1-L_2019231HU.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/common_auth_proc_guid/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1332
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs-improv-enzymes-guidance_doc_categorisation-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes-applications.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402842899926&uri=CELEX:32010R0257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1333
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Legújabb módosítása: 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1923 RENDELETE (2022. október 10.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet II. mellékletének az aszkorbinsav (E 300), a nátrium-aszkorbát (E 301) és a kalcium-aszkorbát (E302) 

tonhalban való felhasználása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC 

Megjegyzés 

A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, amelyeknek a 

szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel!  

 

Adatbázis az adalékanyagokról  

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS 

Útmutató az élelmiszer-adalékanyag rendeletben használatos élelmiszer-kategóriák leírására (6. kiadás 2022. 

november – angol nyelvű) 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf 

A Bizottság231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és 

III. mellékletében felsorolt élelmiszer- adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0231 

Legutóbbi módosításai:  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1922 RENDELETE (2022. október 10.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról 

szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a tisztított sztévialevél-kivonatok enzimes átalakításával előállított 

rebaudiozid M, D és AM specifikációi, valamint a sztéviából (E 960c(i)) származó szteviol-glikozidok enzimes 

módosításával előállított rebaudiozid M specifikációi tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1023 RENDELETE (2022. június 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a zablecitinnek a 2000/36/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó kakaó- és csokoládétermékekben történő felhasználása tekintetében 

történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC 

• A Bizottság (EU) 2022/1037 rendelete (2022. június 29.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a glikolipidek italokban tartósítószerként 

történő felhasználása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC 

• Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU 

bizottsági rendelet mellékletének a kalcium-szorbát (E 203) tekintetében történő módosításáról szóló, 

2018. január 22-i (EU) 2018/98 bizottsági rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0060.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú előírásaaz 

élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

További információk az adalékanyagokról 

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/extraction-solvents_en 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/regulated-products/food-additives-guidance 

Food Additives Legislation Guidance to Compliance 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/food-additives-legislation-guidance-to-compliance.pdf 

Guidance on Food Additives 2015 (Ír útmutató) 

https://www.fsai.ie/guidanceonfoodadditivesrevision12011.html 

Guidance Document for Nitrate/Nitrite Sampling of Meat Products 

http://lenus.ie/hse/bitstream/10147/344408/1/Nitrates+Factsheet+2014+FINAL.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0060.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0060.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/26/22000/ME%201-2-2009_32_extrakcios_14%20mell-eredeti.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/extraction-solvents_en
https://www.fsai.ie/guidanceonfoodadditivesrevision12011.html
http://lenus.ie/hse/bitstream/10147/344408/1/Nitrates+Factsheet+2014+FINAL.pdf
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Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food 

Additives (Version 6, November 2022) 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf 

Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties [10.03.2020] 

https://english.nvwa.nl/documents/consumers/food/safety/documents/guidance-notes-on-the-classification-of-food-extracts-

with-colouring-properties-eu  

Guidelines on approaches to the replacement of Tartrazine, Allura Red, Ponceau 4R, Quinoline Yellow, Sunset Yellow 

and Carmoisine in food and beverages 

https://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/uk-11026-removing-colours-guidance.pdf 

Codex Alimentarius dokumentumok elérhetősége (Pl.: Guidelines on substances used as processing aids) 

http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-

standards/en/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2

B192-1995%252FCXS_192e.pdf 

4.32. Aromák 

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén 

használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezőélelmiszer-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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1334 

 

A Bizottság872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402843753135&uri=CELEX:32012R0872 

 

Aromaanyagokra vonatkozó adatbázis 

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home 

Ízesítők 

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings_en 

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/eu-lists-flavourings_en 

A Bizottság873/2012/EU RENDELETE (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0873 

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK RENDELETE az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy 

felhasználásra kerülő füstaromákról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2065 

 

A Bizottság 627/2006/EK RENDELETE(2006. április 21.) a 2065/2003/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 

elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében 

történő végrehajtásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844127493&uri=CELEX:32006R0627 

 

A Bizottság1321/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén 

való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós 

jegyzékének megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844183862&uri=CELEX:32013R1321 

 

Füst ízesítők szabályozásának megújítása 

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/smoke-flavouring-renewals-existing_en 

Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties and a flavour enhancer 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-

guidance_modifying_properties.pdf 

 

Guidelines on flavourings 

http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402843753135&uri=CELEX:32012R0872
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home
https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings_en
https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/eu-lists-flavourings_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844127493&uri=CELEX:32006R0627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844183862&uri=CELEX:32013R1321
https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/smoke-flavouring-renewals-existing_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.pdf
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https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-

_FoodDrinkEurope.pdf 

CIAA GUIDELINES on Regulation (EC) No. 1334/2008 on Flavourings and Certain Food Ingredients with 

Flavouring Properties for Use in and on Foods 

https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-

_FoodDrinkEurope.pdf 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-

available 

 

EFFA Best Practice Guidance Document on Plant Extracts Rich in Constituents Capable of Performing a 

Technological Function in Food 

effa-bp-gd_plant-extracts-rich-in-constituents-capable-of-performing-technological-function_310519.pdf (assets-servd.host) 

 

4.33. Csomagolóanyagok, élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

anyagok, tárgyak 

A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

műanyagokról és műanyag tárgyakról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010 

Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, 

amelyeknek a szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel!  

 

Uniós iránymutatás az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 

szóló 10/2011/EU rendeletről 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf 

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU 

rendeletre vonatkozó, a szállítói láncban végzett tájékoztatással kapcsolatos uniós iránymutatás 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf 

 

A Bizottság 2010/169/EU HATÁROZATA (2010. március 19.) a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagoknak – a 

2002/72/EK irányelvben foglalt – uniós listájára történő fel nem vételéről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252878464&uri=CELEX:32010D0169 

 

Update of the risk assessment of ‘wood flour and fibres, untreated’ (FCM No 96) for use in food contact materials, and 

criteria for future applications of materials from plant origin as additives for plastic food contact materials 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902 

 

Plastic materials 

https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 

 

A műanyagokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató (Irish FSA): 

http://easydoc.fsai.ie/  

https://www.fsai.ie/food_businesses/food_contact_materials/intro.html 
 

Bambusz használata műanyagban 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623.pdf 

https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu 

A Bizottság (EU) 2018/213 RENDELETE (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban 

forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252933087&uri=CELEX:32018R0213 

For further information: Questions & Answers on BPA 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf 

https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
https://cdn2.assets-servd.host/aggressive-shelduck/production/Documents/Guidance/effa-bp-gd_plant-extracts-rich-in-constituents-capable-of-performing-technological-function_310519.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252878464&uri=CELEX:32010D0169
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
http://easydoc.fsai.ie/
https://www.fsai.ie/food_businesses/food_contact_materials/intro.html
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623.pdf
https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252933087&uri=CELEX:32018R0213
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf
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Implementation of Commission Regulation (EU) No 2018/213 on the use of bisphenol A invarnishes and coatings 

intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that 

substance in plastic food contact materials 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf 

A Bizottság284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges 

Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó 

egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_decl-compl-284-2011.pdf 

9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–2007/42 számú előírása az 

élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ regenerált cellulózfilmekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

Regenerated cellulose film 

https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–78/142 számú előírása az 

élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal szemben 

támasztott minõségi követelményekrõl 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–82/711 számú előírása az 

élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag tárgyak komponenseinek kioldódási 

vizsgálatairól 

2016. január 1-től a 10/2011/EU rendelet 16. cikkében említett igazoló dokumentumok alapjául a kioldódás 

vizsgálatára vonatkozó, a 18. cikkben megállapított szabályoknak kell szolgálniuk. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–84/500 számú előírása az 

élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ kerámiatárgyakról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 

Ceramics 

https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/ceramic-and-vitreous-fcms_en 

A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendeleteaz élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és 

természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 

A Bizottság (EU) 2017/84 AJÁNLÁSA (2017. január 16.) az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagokban előforduló ásványolaj-szénhidrogének nyomon követéséről 

 

Útmutató az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban előforduló ásványolaj 

szénhidrogének ellenőrzéséhez szükséges mintavételezéshez, vizsgálathoz és adatszolgáltatáshoz 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694 
A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl  

Módosítása: A Kormány 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. 

törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

A Bizottság (EU) 2019/794 AJÁNLÁSA (2019. május 15.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

anyagokból és tárgyakból kioldódó egyes anyagok előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált 

ellenőrzési tervről 

FCM–ekkel kapcsolatos dokumentumok katalógusa 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en 

Felhasználandó anyagok engedélyezése (EN) 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en 

Jogi szabályozás áttekintése 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_decl-compl-284-2011.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200009.ESC&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D9%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2002
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100038.ngm
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/44/b1000/1-2-2007_42.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/44/b1000/1-2-78_142%20sz%C3%A1m%C3%BA%20el%C5%91%C3%ADr%C3%A1sa.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/44/b1000/1-2-82_711.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/44/b1000/1-2-84_500.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/ceramic-and-vitreous-fcms_en
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0095.01.HUN&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200442.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.129.01.0037.01.HUN&toc=OJ:L:2019:129:TOC
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
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Non-harmonised food contact materials in the EU 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-

materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study 

 

Vizsgálati útmutatók (Technical guidelines) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/technical-guidelines 

 

Az Európa Tanács útmutatói egyes anyagcsoportokra vonatkozóan 

COUNCIL OF EUROPE’S POLICY STATEMENTS CONCERNING MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO 

COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS 

https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements 

 

EGYÉB TAGÁLLAMI, VAGY IPARI ÚTMUTATÓK 

Guidance on Legal Compliance and Best Practice for Business Documentation MATERIALS AND ARTICLES IN 

CONTACT WITH FOOD  http://www.foodlaw.reading.ac.uk/pdf/uk-09009-packaging-guide.pdf 

Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with a focus on kitchenware) 

Útmutató az élelmiszerekkel érintkező termékek vizsgálati körülményeiről  

https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/guidelines_on_testing_conditions_for_articles_in_contact_with_foodstuffs.pdf 

In-house documentation Nordic check lists to industry and trade 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700845/FULLTEXT01.pdf 

 

Nordic checklist food contact materials 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf 

https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&

source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWC

J5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false 

 

Nyomdafesték 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702311/FULLTEXT01.pdf 

 

Papír, karton 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702064&dswid=-6181 

https://rm.coe.int/16804e4794 

https://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2019/04/Food-Contact-Guidelines_2019.pdf 

 

Fémek 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf 
https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/guidelines_metals_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf 
 

Guidelines on the safe use of paper and board made from recycled fibres for food contact use 

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycl

ed_fibres.pdf 

 

FoodDrinkEurope Printed Cartons Guidance Document (Új verzió) 

https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Printed_Cartons.pdf 

Beeswax in contact material use (méhviasz) 

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-

answers/beeswax-in-contact-material-use/ 
Méhviaszos textilről:  

Beeswax cloths: what should you look out for? 

https://www.bfr.bund.de/en/beeswax_cloths__what_should_you_look_out_for_-271075.html 

 

Ragasztó 
https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/technical-guidelines
https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements
http://www.foodlaw.reading.ac.uk/pdf/uk-09009-packaging-guide.pdf
https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/guidelines_on_testing_conditions_for_articles_in_contact_with_foodstuffs.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700845/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf
https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702311/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702064&dswid=-6181
https://rm.coe.int/16804e4794
https://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2019/04/Food-Contact-Guidelines_2019.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf
https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/guidelines_metals_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Printed_Cartons.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-answers/beeswax-in-contact-material-use/
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-answers/beeswax-in-contact-material-use/
https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact
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https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf 

 

Nyomonkövetés 

Industrial Guideline on Traceability of Materials and Articles for Food contact  

https://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/1.-Industrial-Guidelines-Traceability-Jan2006.pdf 

 

BfR ajánlások egyes anyagcsoportokra vonatkozóan: 

Database BfR Recommendations on Food Contact Materials Recommendations 

https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp 

 

Unusual and non-traditional types of wood as food contact materials, and the implication for food safety 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-

1-1040_A03024_25.pdf 

 

Specific Migration Limits (SML) for substances used in plastic Food Contact Materials (FCM) – Review 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6124 

 

What requirements have to be fulfilled by adhesives that are used in the production of food contact materials made 

of wood? 

https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_E

N.pdf 

Food Legislation Status of Adhesives used in the Manufacture of Materials and Articles intended to come into 

Contact with Food 

https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/TKPV_1_englisch.pdf 

 

Food contact materials and articles: new documents for consultation 

https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation 
Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret Az Európai Parlament 2019. április 18-i 

állásfoglalása „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé” című bizottsági közleményről 

(2019/2683(RSP)) (2021/C 158/05) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.158.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A158%3ATOC 

4.34. Szennyezőanyagok 

A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére 

vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31993R0315 

A Bizottság 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok 

felső határértékeinek meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1881 

Legújabb módosításai: 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1364 RENDELETE (2022. augusztus 4.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 

élelmiszerekben előforduló hidrogén-cianid felső határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC 

Hatályos: 2022. VIII. 25-től. 2023. január 1-től kell alkalmazni. 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1370 RENDELETE (2022. augusztus 5.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 

élelmiszerekben előforduló ochratoxin A felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 

2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1393 RENDELETE (2022. augusztus 11.) az 1881/2006/EK rendeletnek a 

kendermagban és az abból származó termékekben előforduló delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső 

határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC 

https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
https://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/1.-Industrial-Guidelines-Traceability-Jan2006.pdf
https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-1-1040_A03024_25.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-1-1040_A03024_25.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6124
https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_EN.pdf
https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_EN.pdf
https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/TKPV_1_englisch.pdf
https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31993R0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
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• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 

élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról 

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2388 RENDELETE (2022. december 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 

élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC 

 

Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, 

amelyeknek a szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel! 

 

https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura 

 

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 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400049.VM/ 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. augusztus 24.) az egyes élelmiszerekben 

előforduló perfluoralkil anyagok ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1431 AJÁNLÁSA (2022. augusztus 24.) az élelmiszerekben található perfluoralkil anyagok 

nyomon követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC 

A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és 

természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 

végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam 

A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó 

mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/401/2014-07-01 

 

IRÁNYMUTATÁSOKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTÁCIÓ A NAGY TÉTELEK VAGY KONKRÉT 

MIKOTOXINOK MINTAVÉTELÉHEZ 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_hu.pdf 

 

A Bizottság2006/583/EK AJÁNLÁSA (2006. augusztus 17.) a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin-

szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583 

 

Gabonaalapú élelmiszerek Fusarium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-

4bf0-a3a3-f42a5797bad4 

 

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban 

http://portal.nebih.gov.hu/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf 

 

A Bizottság2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin 

szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről(angol!) 

http://data.europa.eu/eli/reco/2003/598/oj 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400049.VM/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/401/2014-07-01
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-4bf0-a3a3-f42a5797bad4
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-4bf0-a3a3-f42a5797bad4
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf/9f16f504-6646-4208-aef9-ce3ec5ec1583
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/598/oj
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A Bizottság2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben 

való jelenlétéről https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj 

 

A Bizottság 2022/553 AJÁNLÁSA (2022. április 5.) azAlternaria-toxinok élelmiszerekben való jelenlétének nyomon 

követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/553/oj 

A Bizottság 1882/2006/EK RENDELETE(2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére 

szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253436313&uri=CELEX:32006R1882 

A Bizottság (EU) 2017/644 RENDELETE (2017. április 5.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxin jellegű 

PCB-k és nem dioxin jellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek 

megállapításáról és az 589/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253512747&uri=CELEX:32017R0644 

 

Részletes információk a dioxinokról (angol nyelven) 

https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en 

 

A Bizottság 2013/711/EU AJÁNLÁSA (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, 

furánok és PCB-k csökkentéséről  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03 

 

A Bizottság 2014/663/EU AJÁNLÁSA (2014. szeptember 11.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, 

furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról 

http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj 

A Bizottság 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-

feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat 

módszereinek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333 

Legújabb módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 9.) a 

333/2007/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező 

anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC 

A Bizottság (EU) 2015/705 RENDELETE (2015. április 30.) az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése 

során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, 

valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1590253655288&uri=CELEX:32015R0705 

REPORT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ANALYTICAL RESULTS, MEASUREMENT UNCERTAINTY, 

RECOVERY FACTORS AND THE PROVISIONS OF EU FOOD AND FEED LEGISLATION, WITH PARTICULAR 

REFERENCE TO COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING(a vizsgálati eredmények, a mérési bizonytalanság, a 

visszanyerési tényezők és az EU élelmiszerre és takarmányra vonatkozó jogszabályainak kapcsolatáról szóló jelentés) 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_analysis-report_2004_en.pdf 

A Bizottság (EU) 2017/2158 RENDELETE (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével 

kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról. (Ezt a rendeletet 2018. április 11-

től kell alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253728795&uri=CELEX:32017R2158 

 

IRÁNYMUTATÁS AZ ÉLELMISZEREK AKRILAMID-TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS KOCKÁZATCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS REFERENCIASZINTEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2017. NOVEMBER 20-I (EU)2017/2158 BIZOTTSÁGI RENDELET 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_acrylamide_guidance-doc_hu.pdf 

A Bizottság (EU) 2019/1888 AJÁNLÁSA(2019. november 7.)egyes élelmiszerek akrilamid-tartalmának nyomon 

követéséről 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_hu.htm 

http://www.bha.org.uk/interim-acrylamide-guidance/ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/553/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253436313&uri=CELEX:32006R1882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253512747&uri=CELEX:32017R0644
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03
http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253655288&uri=CELEX:32015R0705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253655288&uri=CELEX:32015R0705
https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_analysis-report_2004_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253728795&uri=CELEX:32017R2158
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_acrylamide_guidance-doc_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0031.01.HUN&toc=OJ:L:2019:290:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_hu.htm
http://www.bha.org.uk/interim-acrylamide-guidance/
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https://www.fsai.ie/faq/acrylamide.html 

https://www.food.gov.uk/science/acrylamide-0 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/acrylamide 

Részletes információk az akrilamidról (angol nyelven) 

http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en.htm 

 

FoodDrinkEurope updates industry-wide Acrylamide Toolbox 

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/AcrylamideToolbox_2013.pdf 

http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/Download-FoodDrinkEurope-Acrylamide-Pamphlets-in-23-languages/ 

http://portal.nebih.gov.hu/-/akrilamid-elelmiszerekben 

Útmutató az édes és sós kekszek, valamint az extrudált kenyerek és kétszersültek akrilamidtartalmának csökkentéséhez 

Útmutató a kenyérfélék akrilamidtartalmának csökkentéséhez 

Útmutató a gabonapelyhek / reggeli cereáliák akrilamidtartalmának csökkentéséhez 

Útmutató a sült burgonyatermékek/burgonyaszirom akrilamidtartalmának csökkentéséhez 

Útmutató a sült burgonyatermékek és a hasábburgonya akrilamidtartalmának csökkentéséhez 

 

Az Európai Burgonya-feldolgozók Egyesületének videofilmje angol nyelven, magyar feliratokkal is ismerteti, hogyan süssük 

a burgonyát úgy, hogy jó minőségű, biztonságos (kevés akrilamidot tartalmazó) sült krumpli kerüljön az 

asztalunkra:www.goodfries.eu 
A Bizottság 2022/561AJÁNLÁSA a (2022. április 6.) a glikoalkaloidok burgonyában és burgonyából származó 

termékekben való előfordulásának nyomon követéséről 

http://data.europa.eu/eli/reco/2022/561/oj 

A Bizottság2007/196/EK AJÁNLÁSA (2007. március 28.)  a furán élelmiszerekben való előfordulásának ellenőrzéséről  
A BIZOTTSÁG (EU) 2022/495 AJÁNLÁSA (2022. március 25.) a furán és az alkilfuránok élelmiszerekben való 

jelenlétének nyomon követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/495/oj 

A Bizottság 2010/133/EU AJÁNLÁSA(2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthéjas 

gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az ilyen 

italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzésérőlhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2010/133/oj 

 

A Bizottság (EU) 2016/22 AJÁNLÁSA(2016. január 7.)a csonthéjas gyümölcsből készült párlatok és a csonthéjas 

gyümölcsből készült törkölypárlatok etil-karbamát-szennyeződésének megelőzéséről és csökkentéséről, valamint a 

2010/133/EU ajánlás visszavonásárólhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2016/22/oj 

A Bizottság (EU) 2022/1342 AJÁNLÁSA a (2022. július 28.)a halakban, rákfélékben és puhatestűekben előforduló higany 

nyomon követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H1342&qid=1678951084954&from=hu 

A Bizottság (EU) 2018/464 AJÁNLÁSA (2018. március 19.) a tengeri moszat, a halofiták és a tengerimoszat-alapú 

termékek fém- és jódtartalmának vizsgálatáról 

Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó 

szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253903087&uri=CELEX:32019R1021 

A Bizottság 2014/661/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. )a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-

MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/661/oj 

A Bizottság 2014/662/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. ) az ópium-alkaloidoknak a szemes mákban és a szemes 

mákból készült termékekben való előfordulása megelőzését és csökkentését célzó bevált gyakorlatokról 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/662/oj 

A Bizottság 2014/118/EU AJÁNLÁSA (2014. március 3.)a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben való 

nyomon követéséről 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/118/oj 

 

4.35. Mikrobiológia 

A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073 

ling 

Útmutató a mikrobiológiai mintavétellel és elemzéssel kapcsolatban (angol nyelvű dokumentum) 

https://www.fsai.ie/faq/acrylamide.html
https://www.food.gov.uk/science/acrylamide-0
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/acrylamide
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en.htm
http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/fooddrinkeurope-updates-industry-wide-acrylamide-toolbox
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/AcrylamideToolbox_2013.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/Download-FoodDrinkEurope-Acrylamide-Pamphlets-in-23-languages/
http://portal.nebih.gov.hu/-/akrilamid-elelmiszerekben
http://www.goodfries.eu/
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/561/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595495226425&uri=CELEX:32007H0196
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2010/133/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2016/22/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H1342&qid=1678951084954&from=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2018:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253903087&uri=CELEX:32019R1021
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/661/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/662/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/118/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
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(GUIDANCE DOCUMENT on official controls, under Regulation (EC) No 882/2004, concerning microbiological sampling 

and testing of foodstuffs microbiological sampling and testing of foodstuffs) 

SANCO/2952/2005-EN Rev. 9 (europa.eu) 

df  

Microbiological criteria (europa.eu) 

 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletaz élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről. 

 

Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT GUIDANCE DOCUMENT on Listeria monocytogenes shelf-life 

studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria 

for foodstuffs 

https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_listeria_monocytogenes.pdf 

biosafety_fh_mc_guidance_document_lysteria.pdf (europa.eu) 

EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life 

of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes: 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_mc_tech-guide-doc_listeria-in-rte-foods_en_0.pdf 

 

• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5052 

• EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria: 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks 

• EFSA (2018): Multi-country outbreak ofListeria monocytogenesserogroup IVb, multi-locus sequence type 6, 

infectionslinked to frozen corn and possibly to other frozenvegetables – first update 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448 

• EFSA (2018): Urgent scientific and technical assistance to provide recommendations for sampling and testing 

in the processing plants of frozen vegetables aiming at detecting Listeria monocytogenes 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445 

• EFSA (2018): Listeria monocytogenes contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in 

the EU 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5134 

• EFSA (2020): The public health risk posed by Listeria monocytogenes in frozen fruit and vegetables including 

herbs, blanched during processing 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6092 

• PROFEL - Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen 

vegetables NOVEMBER 2020: 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_hu.pdf 

https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-

monocytogenes-for-frozen-vegetables/ 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_en.pdf 

• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk) 

• Guidance Note No. 27 on the Enforcement of Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 on Microbiological 

Criteria for Foodstuffs 

• Guidance Note No. 18: Validation of Product Shelf-life (Revision 3), outlining agreed best practice to be used 

by food businesses to determine product shelf-life. 

• Guidelines for the Interpretation of Results of Microbiological Testing of Ready-to-Eat Foods Placed on the 

Market Guidance Note No. 3  

• E-learning: 

Online Learning Resources | Food Safety Authority of Ireland (fsai.ie) 

• Shelf life of ready to eat food in relation to L. monocytogenes - Guidance for food business 

operators 

https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-

https://food.ec.europa.eu/system/files/2017-09/biosafety_fh_mc_guidance_doc_sampling_testing_nov2006.pdf
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/microbiological-criteria_en#about-the-criteria
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800004.EUM
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_listeria_monocytogenes.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidance_document_lysteria.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_mc_tech-guide-doc_listeria-in-rte-foods_en_0.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5052
https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5134
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6092
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_hu.pdf
https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_en.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/listeria-guidance-june2016-rev.pdf
https://www.fsai.ie/publications_GN27_2073/2005/
https://www.fsai.ie/publications_GN18_shelf-life/
https://www.fsai.ie/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=16771
https://www.fsai.ie/food_businesses/food_safety_training/online.html
https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-23-3-10-with-worked-examples.pdf
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23-3-10-with-worked-examples.pdf 

• Guidance on the Practical Implementation of the EC Regulation on Microbiological Criteria for Foodstuffs 

BRC/CFA Guidance on the MCR (chilledfood.org) 

• British Frozen Food Federation Guide to the Management of Listeria in Food Processing 

Listeria-Guidance.pdf (bfff.co.uk) 

• A Bizottság közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek 

elsődleges termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC 

• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 1 (outbreak data analysis 

and risk ranking of food/pathogen combinations) 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3025 

• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 2 (Salmonella and 

Norovirus in berries) 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3706 

 

https://www.fsai.ie/food_businesses/micro_criteria/legal_criteria/sampling_frequency.html 

 

EFSA Útmutató az élelmiszerek eltarthatóságának megállapításáról, jelöléséről 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306 

 

Microbiological Risk Assessment – Guidance for foodwww.fao.org/documents/card/en/c/cb5006en 

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendeleta természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi 

anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 

 

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a 

kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, 

valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178 

 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendeletea szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb 

meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160 

 

Food-borne diseases (Zoonoses) (europa.eu) 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 24.) a Törökországból származó, emberi 

fogyasztásra szánt kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések fenntartásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC 

Ezt a rendeletet 2023. december 31-ig kell alkalmazni. 

 

A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt 

halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642 

 

 

https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-23-3-10-with-worked-examples.pdf
https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/07/BRC_CFA_Micro_Criteria_Guidance_Ed_1.2.pdf
https://bfff.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/Listeria-Guidance.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3025
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3706
https://www.fsai.ie/food_businesses/micro_criteria/legal_criteria/sampling_frequency.html
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5006en
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400065.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200081.FVM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900180.FVM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-borne-diseases-zoonoses_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642
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4.36. Radioanalitika 

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv 

Módosította:2022. évi XXII. törvénya területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes 

törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 

megye helyett vármegye megnevezés használatának beiktatása 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv 

Hatályos: 2023. I. 1-től. 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000016.eum 

Módosította: 55/2022. (XII.27.) BM rendelet az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház létrehozásával összefüggő 

miniszteri rendeletek módosításáról 

Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, Budapest” 

Hatályos: 2023. I. 1-től. 

15/2001. (VI. 6.) KöM rendeletaz atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és 

azok ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100015.kom 

2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletAz ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200002.oah 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&dbnum=1 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2012/C 24/27) – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének 

az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények 

meghatározásáról  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF 

A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeleteA lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését 

meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500489.kor 

A TANÁCS (Euratom) 2016/52 RENDELETE(2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai 

veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek 

megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/90/Euratom bizottsági 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=FI 

A TANÁCS 2219/89/EGK RENDELETE(1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai 

veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989R2219&from=en 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben történt 

balesetet követően a harmadik országból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára irányadó feltételekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1158 

A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív 

anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos 

egyéb bejelentést követő intézkedésekről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500490.kor 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletAz atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.kor 

A TANÁCS 2008. július 15-i 733/2008/EK RENDELETEA csernobili atomerőműben történt balesetet követően a 

harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0733 

A TANÁCS 2009. október 23-i 1048/2009/EK RENDELETEa csernobili atomerőműben történt balesetet követően a 

harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet 

módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32009R1048 

AZ EURATOM-SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 

https://www.consilium.europa.eu/media/29762/qc0115106hun.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000016.eum
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100015.kom
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500489.kor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989R2219&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1158
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500490.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.kor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32009R1048
https://www.consilium.europa.eu/media/29762/qc0115106hun.pdf
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A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa 

kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának 

létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a21h0764.cou 

A TANÁCS 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM IRÁNYELVEaz ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó 

veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 

90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=GA 

2000/473/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom  

Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure 

of the population as a whole (notified under document number C(2000) 1299 

Az Euratom Szerződés 36. cikkének a népesség egészét érő sugárterhelés felmérése érdekében a környezeti radioaktivitás-

szint figyelemmel kísérésére vonatkozó alkalmazásáról szóló ajánlás (angol nyelvű szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000H0473-20040501 

2001/928/Euratom COMMISSION RECOMMENDATION of 20 December 2001 on the protection of the public against 

exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580  

A Bizottság ajánlása a lakosság ivóvízben található radon elleni védelméről (angol nyelvű szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0928 

2003/274/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 14 April 2003 on the protection and information of the 

public with regard to exposure resulting from the continued radioactive caesium contamination of certain wild food products 

as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station (notified under document number C(2003) 510 

A lakosság védelme és informálása bizonyos vadon termő élelmiszerek csernobili atomerőmű balesetéből származó cézium 

szennyezettségéből adódó terhelésről szóló ajánlás (angol nyelvű szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003H0274-20030417 

OAH Jogi szabályozás, Útmutatók 

Nukleális létesítmények biztonsági felügyelete 
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_1 
Békés célú felhasználás – Radioaktív agyagok nyilvántartása 

Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések védettségi 

felügyelete – Fizikai védelmi engedély 

Nukleáris és más radioaktív anyagok csomagolásának biztonsági 

felügyeletehttp://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_4 

Radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyelete 

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_45 

Vészhelyzet-kezelés - OBEIT 

Sugárvédelem – Sugárvédelmi engedély, MSSZ, SL 

Nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények hatósági felügyelete 

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_66 

Európai uniós jogszabályok 

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_7 

Nemzetközi szerződések 

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_8 

4.37. Hagyományos különleges tulajdonság elismerése 

Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek minőségrendszereiről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&from=EN 

 

A Bizottság668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 

minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0668-20220608&from=EN 

15/2008. (II. 15.) FVM rendeleta hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800015.FVM/ 

Az agrárminiszter 20/2021. (V. 17.) AM rendeleteaz élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 

kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a21h0764.cou
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000H0473-20040501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0928
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003H0274-20030417
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&menu=04&submenu=4_0
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_2
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_3
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_3
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_4
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_6
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_65_1
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&from=EN
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800015.FVM/
https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-7R
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https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29 

Hagyományoskülönleges termékek uniós elismerése 

http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek 

 

eAmbrosia –a földrajzi árujelzők uniós nyilvántartása 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-

register/# 

Az Európai Unióban elismert magyar hagyományos különleges termékek 

https://gi.kormany.hu/az-europai-unioban-elismert-magyar-hagyomanyos-kulonleges-termekek 

A Bizottság 2016. augusztus 24-i (EU) 2016/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE egy elnevezésnek a hagyományos 

különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1415 

Módosította: A Bizottság (EU)2021/242 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 11.) a hagyományos különleges 

termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról 

[„Tepertős pogácsa” (HKT)] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0242&from=HU 

 

Tepertős pogácsa” termékleírása: 

https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf 

A Bizottság (EU) 2019/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 25.) egy elnevezésnek a hagyományos 

különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről „Rögös túró” (HKT) 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1288/oj 

 

„Rögös túró” termékleírása: 

Kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított termékleírás közzététele az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke 

(2) bekezdésének második albekezdésével összhangban(2022/C 385/13) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.385.01.0064.01.HUN 

SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf 

További információk és adatbázisok 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-

explained_en 

4.38. Vendéglátás és közétkeztetés 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírásaa 

hagyományőrző cukrászati termékekről 

Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges

%20szerkezet.pdf 

4.39. Ételmérgezés, ételfertőzés 

Az emberi erőforrások minisztere 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről 

62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendeletaz élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 

4.40. Biocid termékekre, kártevőirtásra, egészségügyi nyilatkozatra vonatkozó 

alapelőírások 

Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://gi.kormany.hu/az-europai-unioban-elismert-magyar-hagyomanyos-kulonleges-termekek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0242&from=HU
https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1288/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.385.01.0064.01.HUN
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/35/c1000/1-3-17-1.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400001.EMM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800018.NM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D18%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1998
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300062.ESC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907 

A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös 

benyújtásáról és megosztásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311563459&uri=CELEX:32016R0009 

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez (2011/C 28/01) 

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 

kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1272 

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és 

felhasználásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0528 

Az egyes biocid hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó végrehajtási rendeleteket jelen lista nem tartalmazza! 

A tagállamok jelentései a 528/2012/EU RENDELET (2012. május 22.) végrehajtásáról 

https://ec.europa.eu/health/biocides/report-implementation-regulation-eu-no-5282012_en 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes 

szabályairól *  

1. § E rendelet hatálya az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott, a kémiai biztonságról szóló törvény (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá tartozó, valamint nem veszélyes 

anyagnak minősülő hatóanyagot, illetve biológiai eredetű hatóanyagot tartalmazó biocid termékek engedélyezésének és 

forgalomba hozatalának a Kbtv.-ben nem szabályozott feltételeire terjed ki. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300316.kor 

Az emberi erőforrások minisztere 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendeleteaz egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről 

33/1998. (VI. 24.) NM rendeleta munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről 

4.41. Tápanyag összetételre vonatkozó állítások, és vitaminnal, ásványi anyaggal 

és egyéb anyaggal dúsított élelmiszerek 

Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN 

 

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf 

 

Útmutató a tápértékek tűréshatárának megállapításához 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-tapertekek-tureshataranak-megallapitasahoz 

 

Útmutató a rosttartalom megállapításához  

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-rosttartalom-megallapitasahoz 

 

„A tápanyagösszetételre vonatkozó állítások jegyzéke” P7_TA(2012)0022 Az Európai Parlament 2012. február 2-i 

állásfoglalása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag- összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról 

szóló bizottsági rendelet tervezetéről (2013/C 239 E/06) 

 

Guidance on nutrition and health claims guidance to compliance with Regulation (EC) 1924/2006(UK): 

https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-

2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-

19242006 

 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the 

Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods with regard to nutrient profiles and health 

claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework for their use in foods 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311563459&uri=CELEX:32016R0009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:028:0001:0121:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
https://ec.europa.eu/health/biocides/report-implementation-regulation-eu-no-5282012_en
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300316.kor#lbj0id5924
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700016.EMM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800018.NM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D18%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1998
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800033.NM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-tapertekek-tureshataranak-megallapitasahoz
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-rosttartalom-megallapitasahoz
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0039:0041:HU:PDF
https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006
https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006
https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006


46/81  

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf 

Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és 

bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02006R1925-20221221 

 

A Bizottság 307/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 11.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 

egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének 

alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02012R0307-20210530 

 

A Bizottság 489/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 8.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 

egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. 

cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.150.01.0071.01.HUN 

 

A Bizottság (EU) 2015/403 RENDELETE(2015. március 11.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 

mellékletének az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe ( Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) 

tekintetében történő módosításáról 

http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj 

 

A Bizottság (EU) 2019/650 RENDELETE(2019. április 24.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 

mellékletének a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj 

A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI RENDELETE a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 

anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam 

Addition of vitamins and minerals 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm 

Community Register on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf 

Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes 

rendeleteaz élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 

szabályokról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000033.eum 

 

Kérelmekre vonatkozó dokumentumok: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek 

A Bizottság 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a 

gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

jegyzékének megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN 

Az OGYÉI honlapján a dúsított élelmiszerekről és az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső 

tolerálható szintjéről: https://www.ogyei.gov.hu/dusitott_elelmiszerek/ 

 

Étrend-kiegészítőkben felhasználható vitaminok és ásványi anyagok esetén az UL értékek: 

https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/ 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf 

 

Guidance for establishing and applying tolerable upper intake levels for vitamins and essential minerals - - 2022 - EFSA 

Journal - Wiley Online Library 

 

Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln - BfR 

(bund.de) 

A BizottságJELENTÉSE az Európai Parlamentnekésa Tanácsnak atápértékjelölés további kifejezési és megjelenítési 

formáinak használatáról 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02006R1925-20221221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02012R0307-20210530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.150.01.0071.01.HUN
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000033.eum
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN
https://www.ogyei.gov.hu/dusitott_elelmiszerek/
https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.e200102
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.e200102
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2021/11/hoechstmengen_fuer_vitamine_und_mineralstoffe_in_nahrungsergaenzungsmitteln_und_angereicherten_lebensmitteln-269582.html
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2021/11/hoechstmengen_fuer_vitamine_und_mineralstoffe_in_nahrungsergaenzungsmitteln_und_angereicherten_lebensmitteln-269582.html
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52020DC0207 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások (OGYÉI) 

https://ogyei.gov.hu/az_elelmiszerekkel_kapcsolatos_tapanyag_osszetetelre_es_egeszsegre_vonatkozo_allitasok_2 

Egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének kérelmével kapcsolatos útmutatók 

https://ogyei.gov.hu/utmutatok_2 

Tudományos értékelések (yohimbe és a csikófarknövények) 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_yohimbe_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_ephedra_supp_en.pdf 

 

Tudományos vélemény (elfogadva: 2017. november 22.): Hidroxiantracén-származékok élelmiszerekben való 

felhasználásának biztonságosságahttps://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5090 

 

Tudományos vélemény(elfogadva: 2018. március 14.) a zöld tea katechinek biztonságosságáról 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239 

 

Tudományos vélemény(elfogadva: 2018. június 25.) a vörös élesztős rizsből származó monacolinok biztonságosságáról 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368 

 

Tudományos vélemény(elfogadva: 2017. október 10.): az alfa-liponsav étrend-kiegészítőkben való használatának 

biztonsága 

https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-

nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf 

 

Szakértői vélemény(elfogadva: 2015. június 04.): az alfa-liponsavat tartalmazó étrend-kiegészítők forgalomba 

hozatalának biztonsága a lakosság számára 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-

sante.pdf 

 

4.42. Speciális táplálkozási célú élelmiszerek 

Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára 

készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet 

helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 

2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609 

Módosítása: 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/571 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 20.) a 609/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, a bébiételekhez 

és a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC 

 

Kérdések és válaszok (angol nyelvű): 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm 

New strengthened rules for food for infants, young children and food for specific medical purpose 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm 

Food: Questions and Answers on new rules for specific groups of consumers 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm 

36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendeleta különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendeleta speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

A 609/2013/EU rendelet 20. cikkének (4) bekezdésével összhangban a fenti rendelet alapjául szolgáló 1999/21/EK irányelv 

2019. február 22-től hatályát veszti. Az 1999/21/EK irányelvet 2020. február 21-ig azonban továbbra is alkalmazni kell a 

csecsemők táplálkozási igényeinek kielégítésére szolgáló, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek tekintetében. 

 

A Bizottság (EU) 2016/128 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52020DC0207
https://ogyei.gov.hu/az_elelmiszerekkel_kapcsolatos_tapanyag_osszetetelre_es_egeszsegre_vonatkozo_allitasok_2
https://ogyei.gov.hu/utmutatok_2
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_yohimbe_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_ephedra_supp_en.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5090
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368
https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf
https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-sante.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-sante.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400036.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300024.ESC
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tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312468260&uri=CELEX:32016R0128 

 

A Bizottság közleménye a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek besorolásáról (2017/C 401/01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.401.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:401:TOC 

 

Bejelentett speciális gyógyászati célra szánt tápszerek/élelmiszerek listája: 

https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/ 

C-418/21. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. október 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH kontra Verband Sozialer Wettbewerb 

eV (Előzetes döntéshozatal – Élelmiszer-biztonság – Élelmiszerek – 609/2013/EU rendelet – A 2. cikk (2) bekezdésének g) 

pontja – (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendelet – Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer – Más meghatározott 

tápanyagszükséglet – A betegnek általános előnyt biztosító élelmiszerek – A gyógyszerektől való elhatárolás) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC  

35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú 

élelmiszerekről és bébiételekről 

(A fenti rendelet alapjául szolgáló 2006/125/EK irányelv a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.) 

 

P8_TA(2016)0015 Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és 

bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0152.01.HUN&toc=OJ:C:2018:011:TOC 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0015_HU.html 

20/2008. (V. 14.) EüM rendeletaz anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 

 

A Bizottság 1243/2008/EK rendelete(2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról 

bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan (A 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelettel 

beépítésre került a 20/2008. (V. 14.) EüM rendeletbe.) 

 

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 (Ezt a rendeletet 2020. február 22-től kell 

alkalmazni, kivéve a fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében, 

amelyekre a rendeletet 2021. február 22-től kell alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127 

Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/519 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. január 14.) 

az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és 

anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC 

 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/572 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. január 20.) az (EU) 

2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő 

módosításáró 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC 

Bejelentett anyatej-helyettesítő tápszerek listája 

https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312468260&uri=CELEX:32016R0128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.401.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:401:TOC
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400035.ESC
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0152.01.HUN&toc=OJ:C:2018:011:TOC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0015_HU.html
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800020.EUM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0025:0027:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
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A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/100 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. január 24.) a Holland Királyságnak az 

1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkével összhangban bejelentett, a kisgyermekeknek szánt italokról 

és a kisgyermekeknek szánt tejről szóló rendelettervezetéről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/101 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. január 24.) a Holland Királyságnak az 

1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével összhangban bejelentett, a kisgyermekeknek szánt italokról 

és a kisgyermekeknek szánt tejről szóló rendelettervezetéről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC 

A Bizottság (EU) 2017/1798 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. június 2.) a 609/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 

élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről. Ezt a 

rendeletet 2022. október 27-től kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798 

Módosítása: 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2182 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. augusztus 30.) az 

(EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet 

helyettesítő lipidre és magnéziumra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.288.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A288%3ATOC 

 

A Bizottság (EU) 2016/1413 RENDELETE (2016. augusztus 24.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a 

gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról 

A 432/2012/EU rendelet mellékletében a „Testtömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő 

élelmiszer” élelmiszercsoportokra vonatkozó bejegyzések helyébe egy új szöveg került. 

 

Essential composition of total diet replacements for weight control 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3957/epdf 

What will the new Regulation on Food for Specific Groups do to food for sportspeople?  

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf 

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a sportolóknak szánt élelmiszerekről 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf 

ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR 

SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-adm_guidance_safety_substances_en.pdf 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A SZÉNHIDRÁTANYAGCSERE-

ZAVARBAN (DIABÉTESZ) SZENVEDŐ SZEMÉLYEKNEK SZÁNT ÉLELMISZEREKRŐL 

 

https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancss

arga_kor_jeloles/ 

2014/C 136/04 tájékoztatás 

Különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 2009/39/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes 

hatóságok jegyzéke: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0019.01.HUN 

Az OGYÉI honlapján levő információk a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről: 

https://www.ogyei.gov.hu/kulonleegs_taplalkozasi_celu_elelmiszerek/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.288.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A288%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0008.01.HUN&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3957/epdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-adm_guidance_safety_substances_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0392:FIN:HU:PDF
https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancssarga_kor_jeloles/
https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancssarga_kor_jeloles/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0019.01.HUN
https://www.ogyei.gov.hu/kulonleegs_taplalkozasi_celu_elelmiszerek/
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4.43. Étrend-kiegészítők 

37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletaz étrend-kiegészítőkről 

 

(A 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet alapjául szolgáló uniós irányelv: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0046-20170726) 
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok 

étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTCHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES OF THE MARKET FOR 

FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf 

 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTAVAILABLE SCIENTIFIC INFORMATION ON THE USE OF 

SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS IN FOOD SUPPLEMENTS 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2977_f_wd2_en.pdf 

Guidance Food supplements: guidance and FAQs 

https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs 

This Guidance explains how, and on what basis, the MHRA decides whether products are medicines or not and clarifies the 

MHRA’s position on traditional herbal medicinal products 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_pro

duct.pdf 

Food Supplements Europe útmutatók 

http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/ 

Setting of tolerances for nutrient values declared on a label Guidance For Food Supplements 

http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-

declared-on-a-label.pdf?1393609771 

Dietary Supplements: Safety, Efficacy and Quality 

 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_170

12_5_uk.pdf 

OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FACT FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN MEMBER STATES IN 2013 

AND 2014 IN ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE CONTROLS ON FOOD SUPPLEMENTS 

http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80 

1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás 

szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos 

intézkedésekről 

Az OGYÉI honlapján levő információk az étrend-kiegészítőkről 

https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/ 

Étrend-kiegészítőkben felhasználható vitaminok és ásványi anyagok esetén az UL értékek 

https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/ 

 

Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf 

Bejelentett étrend-kiegészítők listája 

https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/ 

Uniós összehangolt internetes ellenőrzések eredményei 

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017_en 

https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/coordinated-control-plans/action-plan-online-offers-

and-advertising-food-related-covid-19_en 

4.44. Genetikailag módosított élelmiszerek 

1998. évi XXVII. törvényagéntechnológiai tevékenységről 

Módosítása: 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével 

összefüggő egyes törvények módosításáról 

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 

hozataláról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400037.ESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0046-20170726
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2977_f_wd2_en.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_product.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_product.pdf
http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/
http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf?1393609771
http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf?1393609771
https://books.google.hu/books?id=xG97AwAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Questions+and+Answers+on+the+application+of+the+Regulation+(EU)+N%C2%B0+1169/2011+on+the+provision+of+food+information+to+consumers&source=bl&ots=20_TJiYkzb&sig=7zYzBasp-musRDqJ4tEXz1pg0sI&h
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_17012_5_uk.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_17012_5_uk.pdf
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193271.317077
https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017_en
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300052.TV&celpara=#xcelparam
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48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 

takarmányokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829 

Módosítása 

Az Európai Parlamentés a Tanács (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az élelmiszerláncban 

alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 

1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, 

valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől 

kell alkalmazni. 

A Régiók Európai Bizottsága véleménye – A géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó 

döntéshozatali folyamat (2015/C 423/13) 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1829/2003/EK 

rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való 

felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (gördülő 

program) (2016/C 013/30) 

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek 

nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és 

takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830 

A Bizottság2004/787/EK AJÁNLÁSA (2004. október 4.) az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával 

módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen termékekből történő 

mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról 

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendeletea GMO-mentességre utaló jelölésről 

http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-

egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_li

fecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2B

mentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch 

 

https://gmo.kormany.hu/index 

 

State of play in the EU on GM-free food labelling schemes and assessment of the need for possible harmonisation  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf 

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek 

nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és 

takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830 

A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított 

élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti 

kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426707947&uri=CELEX:32013R0503 

A Bizottság 641/2004/EK RENDELETEaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és 

takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt 

mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004R0641 

A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. 

cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő 

végrehajtásának részletes szabályairól  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981 

82/2003. (VII. 16.) FVM rendeleta géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, 

valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 

95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról 

111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendeleta géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem 

minősülő eljárásokról és agéntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról 

132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400048.FVM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC#ntr1-L_2019231HU.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.423.01.0072.01.HUN&toc=OJ:C:2015:423:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0203.01.HUN&toc=OJ:C:2016:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426509924&uri=CELEX:32004H0787
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600061.FM
http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
https://gmo.kormany.hu/index
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426707947&uri=CELEX:32013R0503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004R0641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300082.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300095.FVM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300111.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400132.KOR&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D132%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
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során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendeleta mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes 

szabályairól 

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet a géntechnológiával módosított, a hagyományos valamint az ökológiai gazdálkodással 

termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről 

 

BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények 

közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására 

vonatkozó iránymutatásokról (2010/C 200/01) 

A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával 

módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315 

A BIZOTTSÁG 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó 

rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 

2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884 
 

A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló 

környezet kialakításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211755.362077 

A Tanács9/2014/EU ÁLLÁSFOGLALÁSA ELSŐ OLVASATBAN a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a 

géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására 

biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény) (2012/C 68/11) 

A Tanács (EU) 2019/1904 HATÁROZATA (2019. november 8.) a Bizottságnak a Bíróság C-528/16 sz. ügyben hozott 

ítéletére tekintettel az új génkezelési technikák uniós jog szerinti jogállásáról szóló tanulmány és – amennyiben a tanulmány 

eredményeire tekintettel annak helye van – javaslat benyújtására való felkéréséről 

A GMO-kal kapcsolatos információk 

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm 

http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm 

http://gmo.kormany.hu/fooldal 

 

GM Guidelines for the European Food and Drink Industries 

http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf 

GUIDANCE NOTES FROM FOOD STANDARDS AGENCY AND DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND 

RURAL AFFAIRS 

http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/gmguidancent.pdf 

Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4129.pdf 

A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven): 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

4.45. Transz-zsírsavtartalomra vonatkozó szabályok 

Az emberi erőforrások minisztere 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendeleteaz 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  

 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 3-2-2013/1 számú irányelve az élelmiszerek összes zsírtartalmának, 

zsírsavösszetételének és az élelmiszerekben lévő transzzsírsavak mennyiségi meghatározásának vizsgálati 

módszereiről 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-

2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf 

A Bizottság (EU) 2019/649 RENDELETE (2019. április 24.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 

mellékletének az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak 

tekintetében történő módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400142.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600086.FVM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:200:0001:0005:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211755.362077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.349.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068:0056:0064:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0103.01.HUN&toc=OJ:L:2019:293:TOC
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
http://gmo.kormany.hu/fooldal
http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/gmguidancent.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4129.pdf
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300071.EMM&celpara=#xcelparam
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0017.01.HUN&toc=OJ:L:2019:110:TOC
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Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 

On 03.December 2015, the Commission adopted a report to the European Parliament and the Council regarding trans fats in 

foods and in the overall diet of the Union population. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Results of the Commission's consultations on 'trans fatty acids in 

foodstuffs in Europe' 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-

stand 

4.46. HACCP-re vonatkozó előírások 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852 

 

Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról  

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf 

MÉ 2-1/1969 irányelvVeszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója  

 

Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása vendéglátó, közétkeztető egységekben  

http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-

kozetkezteto-egysegekben.html 

 

Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása kiskereskedelmi egységekben  

http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-

kiskereskedelmi-egysegekben.html 

 

OVERVIEW REPORT ON THE STATE OF IMPLEMENTATION OF HACCP IN THE EU AND AREAS FOR 

IMPROVEMENT 

http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=78 

 

Útmutatók 

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance/index_en.htm 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEaz előfeltételi programokra és a HACCP elvein alapuló eljárásokra kiterjedő 

élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerek végrehajtásáról és ezen belül a rendszer egyes élelmiszer-vállalkozásokon 

belüli végrehajtásának megkönnyítéséről/rugalmasságáról (2016/C 278/01) 

Útmutató az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekhez az élelmiszer - kiskereskedelmi kisvállalkozások számára: 

a veszélyek azonosítása, rangsorolása és ellenőrzése a húsboltokban, vegyesboltokban, pékáruboltokban, halboltokban és 

fagylaltozókban 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_hu.pdf 

 

  

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/64/b1000/2-1_1969.pdf
http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-kozetkezteto-egysegekben.html
http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-kozetkezteto-egysegekben.html
http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-kiskereskedelmi-egysegekben.html
http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-kiskereskedelmi-egysegekben.html
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=78
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.278.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2016:278:TOC
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_hu.pdf
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5. TAKARMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
 

5.1. A takarmányjog általános elvei, általános követelmények 
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 

(Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/2019-07-26 

Módosítása 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban 

alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 

1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, 

valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

 

A Bizottság (EU)2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba 

történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának 

előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. 

(Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02019R1793-20200527 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/174 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. január 26.) az (EU) 2017/625 és 

a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó 

egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes 

fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC 

 

ÚTMUTATÓAZ ÉLELMISZERJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ 178/2002/EK RENDELET 

11., 12., 14., 17., 18., 19. ÉS 20. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁHOZ (2010. január 26-i átdolgozott magyar nyelvű 

útmutató) 

http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf 

 

A Bizottság2004/478/EK HATÁROZATA (2004. április 29.) az élelmiszer-/takarmányválság kezelésére vonatkozó 

általános terv elfogadásáról  

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete(2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és 

felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK 

Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 

2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (Új egységes szerkezet!) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0767&qid=1676373613042 

 

65/2012. (VII. 4.) VM rendeleta takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes 

szabályairól 

 

5.2. Takarmánybiztonságra és -higiéniára vonatkozó általános követelmények 
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595327440696&uri=CELEX:32004R0852 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0183-

20220128&qid=1648790416164&from=HU 

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az 

állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének 

biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és 

Tanácsi rendelet alkalmazásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/2019-07-26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0089.01.HUN&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02019R1793-20200527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0478&from=EN
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1550655653794&uri=CELEX:02009R0767-20181226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0767&qid=1676373613042
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200065.VM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595327440696&uri=CELEX:32004R0852
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0334:FIN:HU:PDF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok 

előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  

A rendeletet 2022. január 28.-tól alkalmazandó. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2022/1644 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett 

gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai 

felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1644&qid=1669190318340 

 

5.3. Hatósági takarmányellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások 

 
AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625 

 

Egységes szerkezetben nem szereplő helyesbítés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és 

állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának 

biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 

396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 

2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 

98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 

854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 95., 

2017.4.7. )( L415, 2020.12.10.) 

 

A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba 

történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának 

előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről  

Új egységes szerkezet! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1610965403608 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2021. április 14.) az (EU) 2017/625 és a 

178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából abizonyos harmadik országokból származó 

egyes áruk Unióba történő beléptetése eseténalkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes 

fokozásának előírásáról szóló(EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáró 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0608&from=HU 

 

A Bizottság (EU) 2019/2007 végrehajtási rendelete (2019. november 18.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, 

szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, valamint széna és szalma jegyzéke 

tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá a 2007/275/EK határozat 

módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1610965634579 

 

A Bizottság (EU) 2019/2090 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő 

felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok 

használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem 

felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1610965741904 

 

A Bizottság (EU) 2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0089.01.HUN&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1610965403608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1610965634579
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0028.01.HUN&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1610965741904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0064.01.HUN&toc=OJ:L:2019:321:TOC
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parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai 

ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó 

szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1610965908944 

 

A Bizottság (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelete(2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és 

áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 

1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az 

(EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1610965983281 

282/2007. (X. 26.) Kormányrendeleta szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 

meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott 

mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról  

Új egységes szerkezet! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20201116&qid=1610966226945 

Helyesbítésa takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 

szóló, 2009. január 27-i 152/2009/EK bizottsági rendelethez ( HL L 54., 2009.2.26. ) 

 

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági 

ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-

vonatkozású szöveg 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20220628&qid=1661406854997 

 

A Bizottság 2004/163/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2004. évi hatósági 

ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

A Bizottság 2005/187/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2005. évi hatósági 

ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

A Bizottság 2005/925/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági 

ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

 

5.4. Takarmány-adalékanyagokra (és előkeverékekre) vonatkozó követelmények 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált 

adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574153530684&uri=CELEX:02003R1831-20190726 

Egységes szerkezetben nem szereplő módosítása 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban 

alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 

1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, 

valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

 

A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-

adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK 

európai parlamenti és Tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól (Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1448267917974&uri=CELEX:02005R0378-20151022 

 

A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendeletnek a 

kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595338038473&uri=CELEX:32008R0429 

A Bizottság 1810/2005/EK rendelete(2005. november 4.)egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új 

engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-

adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML 

Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven): 

Community Register of Feed Additives (pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1610965908944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0073.01.HUN&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1610965983281
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.350223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20201116&qid=1610966226945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.054.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2009:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20220628&qid=1661406854997
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:126:0059:0067:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:137:0019:0026:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:337:0051:0059:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574153530684&uri=CELEX:02003R1831-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1448267917974&uri=CELEX:02005R0378-20151022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595338038473&uri=CELEX:32008R0429
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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A Bizottság 1334/2003/EK rendelete (2003. július 25.) a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-

adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról (Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574152431892&uri=CELEX:02003R1334-20180813 

A Bizottság (EU) 2015/724 végrehajtási rendelete(2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-

propionát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1458297168774&uri=CELEX:32015R0724 

A Bizottság (EU) 2018/183 végrehajtási rendelete (2018. február 7.) a formaldehid „tartósítószerek” és „higiéniai 

állapotjavítók” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésének megtagadásáról 

A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 

készítmény tojótyúkok takarmány 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1661410812927 

A Bizottság (EU) 2019/849 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) az (EU) 2017/1492 végrehajtási rendeletnek a 

kolekalciferol (D3-vitamin) lazacalakúaknak szánt takarmányokban megengedett maximális tartalma tekintetében 

történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC 

 

A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi 

irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen 

takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1145-20170719&qid=1610966769981 

A Bizottság (EU) 2022/415 végrehajtási rendelete (2022. március 11.) az almasav, az Aspergillus niger DSM 25794 

vagy CGMCC 4513/CGMCC 5751 vagy CICC 40347/CGMCC 5343 által termelt citromsav, a szorbinsav és a kálium-

szorbát, az ecetsav, a nátrium-diacetát és a kalcium-acetát, a propionsav, a nátrium-propionát, a kalcium-propionát és 

az ammónium-propionát, a hangyasav, a nátrium-formiát, a kalcium-formiát és az ammónium-formiát, a Bacillus 

coagulans (LMG S-26145 vagy DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) vagy Bacillus subtilis (LMG S-27889) 

által termelt tejsav, valamint a kalcium-laktát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1648790416164 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/385 végrehajtási rendelete (2022. március 7.) az Artemisia vulgaris L.-ből előállított tinktúra 

(feketeüröm-tinktúra) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2021/421 

végrehajtási rendelet, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér illóolaj valamennyi állatfaj, a Zingiber officinale 

Roscoe-ból nyert gyömbér oleorezin brojlercsirkék, tojótyúkok, hízópulykák, malacok, hízósertések, kocák, tejelő 

tehenek, hízóborjak (tejpótlók), hízómarhák, juhok, kecskék, lovak, nyulak, halak és kedvtelésből tartott állatok, 

valamint a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbértinktúra lovak és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezéséről szóló (EU) 2021/485 végrehajtási rendelet, valamint a Curcuma longa L. rizómából nyert 

kurkumakivonat, kurkumaolaj és kurkuma oleorezin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként és a Curcuma 

longa L. rizómából nyert kurkumatinktúra lovak és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

szóló (EU) 2021/551 végrehajtási rendelet helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1648790416164 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1653381350344 

 

 

A Bizottság (EU) 2021/2077 végrehajtási rendelete (2021. november 26.) a Corynebacterium glutamicum CGMCC 

7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077&qid=1648792949963 

 

Helyesbítés a Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-

adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2021. november 26-i (EU) 2021/2077 bizottsági végrehajtási 

rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29&qid=1648792949963 

 

A Bizottság (EU) 2022/593 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a kubebabors illóolaj bizonyos állatfajok 

takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574152431892&uri=CELEX:02003R1334-20180813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1458297168774&uri=CELEX:32015R0724
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1519302596543&uri=CELEX:32018R0183
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1145-20170719&qid=1610966769981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1648790416164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1648790416164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077&qid=1648792949963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29&qid=1648792949963
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/347 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a keserűnarancs-levél illóolaj bizonyos 

állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0347&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/652 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok 

takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0652&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Bacillus subtilis DSM 25841 

készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi 

sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. 

Hansen A/S) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760&qid=1648793140332 

 

A Bizottság (EU) 2022/271 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek 

a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve 

a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) szóló 

(EU) 2020/1760 végrehajtási rendelet helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0271&qid=1648793077383 

 

Helyesbítés a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése 

érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1760 bizottsági 

végrehajtási rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760R%2801%29&qid=1648793077383 

 

A Bizottság (EU) 2022/538 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) a nátrium-benzoát elválasztott malacok 

takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, a más sertésfélékhez tartozó elválasztott 

malacokra vonatkozó engedélyezéséről és a 496/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az 

engedély jogosultja: Taminco Finland Oy) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0538&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/653 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a Melissa officinalis L.-ből nyert levélkivonatot 

tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0653&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/537 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) egy citromkivonatot tartalmazó készítmény 

valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0537&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/565 végrehajtási rendelete (2022. április 7.) egy 3-nitrooxipropanolt tartalmazó készítmény 

tejelő tehenek és tenyésztehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: az 

Unióban a DSM Nutritional Products Sp. z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0565&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/633 végrehajtási rendelete (2022. április 13.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 

készítmény valamennyi állatfaj szilázs-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0633&qid=1653381350344 

 

A Bizottság (EU) 2022/703 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a Bacillus velezensis DSM 15544 készítmény 

elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamennyi madárfaj és -

kategória tekintetében történő engedélyezéséről, az (EU) 2016/897 végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/2312 

végrehajtási rendelet és az (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 333/2010/EU rendelet, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0347&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0652&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760&qid=1648793140332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0271&qid=1648793077383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760R%2801%29&qid=1648793077383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0538&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0653&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0537&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0565&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0633&qid=1653381350344
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a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: 

az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0703&qid=1661406138609 

A Bizottság (EU) 2022/702 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a molyhosökörfarkkóró-tinktúra egyes állatfajok 

takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0702&qid=1661406138609 

A Bizottság (EU) 2022/913 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba 

történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának 

előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0913&qid=1661407450825 

A Bizottság (EU) 2022/1445 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2018/1039 végrehajtási 

rendeletnek az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1445&qid=1669190757813 

A Bizottság (EU) 2022/1442 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2017/1490 végrehajtási 

rendeletnek az aminosavak mangánkelát-hidrátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1442&qid=1669190757813 

 

A Bizottság (EU) 2022/1420 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 22.) a Corynebacterium glutamicum NITE BP-

01681 által termelt L-glutaminsav és mononátrium-glutamát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő 

engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1420&qid=1669190757813 

A Bizottság (EU) 2023/59 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a Pediococcus pentosaceus DSM 32292 

készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0059&qid=1676373613042 

 

A Bizottság (EU) 2023/61 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) az Aspergillus niger CBS 120604-ből származó 

endo-1,4-béta-glükanázt, az Aspergillus neoniger MUCL 39199-ből származó endo-1,3(4)-béta-glükanázt, a 

Trichoderma citrinoviride MUCL 39203-ból származó endo-1,4-béta-xilanázt és a Trichoderma citrinoviride CBS 

614.94-ből származó endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként 

történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0061&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2023/60 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a konjugált linolsav (t10, c12)-metilészter 

hízósertések és tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF 

SE) (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0060&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2023/53 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 

készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0053&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2023/8 végrehajtási rendelete (2023. január 3.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, a 

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 és a Lactococcus lactis NCIMB 30117 készítmény valamennyi állatfaj 

takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról és a 868/2011/EU, az 1111/2011/EU és a 

227/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0008&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2023/54 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok 

takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2022/652 végrehajtási rendelet helyesbítéséről 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0054&qid=1676373613042 

A Bizottság (EU) 2023/121 végrehajtási rendelete (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai 

termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 

végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0121&qid=1676373613042 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1442&qid=1669190757813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0059&qid=1676373613042
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5.5. Takarmány-keverékekre (összetett takarmányokra) vonatkozó 

követelmények 
 

A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 

készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK 

rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1669191164215 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok 

előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  

A rendeletet 2022. január 28.-tól alkalmazandó. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1610966962318 

A Bizottság (EU) 2020/354 rendelete (2020. március 4.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett 

felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0354&qid=1610967100469 

 

5.6. GMO takarmányokra vonatkozó követelmények 
 

1998. évi XXVII. törvényagéntechnológiai tevékenységről 

Módosítása: 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével 

összefüggő egyes törvények módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 

takarmányokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20080410&qid=1610967281470 

Egységes szerkezetben nem szereplő módosítása 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós 

kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, 

a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 

2001/18/EK irányelv módosításáról  

A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és 

takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 

641/2004/EK és az 1981/2006/EK Bizottsági rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340086615&uri=CELEX:32013R0503 

A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium 

tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981 

A Bizottság 641/2004/EK rendeleteaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és 

takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során 

kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340143734&uri=CELEX:32004R0641 

A Bizottság 2004/787/EK AJÁNLÁSA (2004. október 4.) az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a 

géntechnológiával módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy 

ezen termékekből történő mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról 

A Bizottság 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott 

mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek esetében az engedélyezési 

eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341024674&uri=CELEX:32011R0619 

A Bizottság 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó 

rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről 

és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341072397&uri=CELEX:32011R0884 

A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, 

géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű 

vizsgálat előírásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1669191164215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1610966962318
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0354&qid=1610967100469
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20080410&qid=1610967281470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340086615&uri=CELEX:32013R0503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340143734&uri=CELEX:32004R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426509924&uri=CELEX:32004H0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341024674&uri=CELEX:32011R0619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341072397&uri=CELEX:32011R0884


61/81  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315 

A GMO-kal kapcsolatos információk 

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm 

http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm 

http://gmo.kormany.hu/fooldal 

 

GM Guidelines for the European Food and Drink Industries 

http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf 

A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven) 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok a 1829/2003/EK rendelet 8. és 20. 

cikke alapján(angol nyelven) 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

Mintavételi útmutató 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94042/lbna27021enn.pdf 

 

5.7. Import takarmányok behozatalára vonatkozó általános követelmények 
 

A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk 

bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági 

arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1610967865748 

 

A Bizottság (EU) 2019/2130 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági 

ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai 

ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1610967921051 

A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított 

takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó 

különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről  

Új egységes szerkezet! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0006-20191114&qid=1610968022557 

A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtásirendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, 

állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma 

jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 

bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-

20220302&qid=1648790416164&from=HU 

A Bizottság (EU) 2022/575 végrehajtási határozata (2022. április 6.) a ragadós száj- és körömfájás harmadik 

országokból vagy területekről származó széna- és szalmaszállítmányokon keresztül az Unióba történő behozatalának 

megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedésekről és az (EU) 2020/2208 végrehajtási rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (az értesítés a C(2022) 2078. számú dokumentummal történt) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0575&qid=1653381350344 

 

5.8. Takarmányhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés 
 

A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 

és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek 

határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  

Új egységes szerkezet! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20201208&qid=1610972158864 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
http://gmo.kormany.hu/fooldal
http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1610967865748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1610967921051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0006-20191114&qid=1610968022557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-20220302&qid=1648790416164&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-20220302&qid=1648790416164&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0575&qid=1653381350344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20201208&qid=1610972158864
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5.9. A takarmány-feldolgozás során (fel)használt anyagokra/tárgyakra vonatkozó 

szabályok 
 

Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513330356709&uri=CELEX:02005R0396-20170823 

 

Utolsó megjelent egységes szerkezet  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20201216&qid=1610972629042 

 

A Bizottság (EU) 2022/476 rendelete (2022. március 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és 

IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ecetsav, azoxistrobin, benzovindiflupir, 

ciántraniliprol, ciflufenamid, emamektin, flutolanil, mészkén, maltodextrin és prokinazid megengedett szermaradék-

határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0476&qid=1648790416164 

 

TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉK KERESÉS AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ: 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 

A Bizottság 2013/711/EU ajánlása (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok 

és PCB-k csökkentéséről  

 

A Bizottság 2014/663/EU ajánlása (2014. szeptember 11.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, 

furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról  

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2010. (V. 12.) FVM rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben 

és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek 

hatósági ellenőrzéséről 

7/2001. (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) 

FVM rendelet módosításáról Megjelent: MK 2014/125. (IX. 12.) Hatályos: 2014. 09. 15. 

A Bizottság 2006/576/EK ajánlása a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati 

takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról. 

A Bizottság 2006/583/EK ajánlása a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin szennyezés megelőzéséről és 

csökkentéséről 

A Bizottság ajánlása (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben való jelenlétének 

nyomon követéséről 

A Bizottság2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben 

való jelenlétéről  

A Bizottság 2013/637/EU ajánlása (2013. november 4.) a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt összetett 

takarmányokban előforduló T-2 és HT-2 toxinok tekintetében történő módosításáról  

Az Európai Parlament és Tanács470/2009/EK rendelete(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló 

farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 

726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416 
 

A Bizottság (EU) 2018/782 rendelete (2018. május 29.) a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és 
kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1534854360015&uri=CELEX:32018R0782 

 

A Bizottság (EU) 2017/12 végrehajtási rendelete (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-határértékeknek a 

470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek formájáról és tartalmáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484902895366&uri=CELEX:32017R0012 

A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében 

jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb 

szintjeinek meghatározásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0124-20200427&qid=1610973505310 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513330356709&uri=CELEX:02005R0396-20170823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20201216&qid=1610972629042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0476&qid=1648790416164
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0663&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131950.389415
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.355885
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400009.FM
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0576&DTA=2006&qid=1554821540480&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&type=advanced&CASE_LAW_JURE_SUMMARY=false&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:234:0035:0040:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0020:0021:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0012:0015:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0044:0044:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1534854360015&uri=CELEX:32018R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484902895366&uri=CELEX:32017R0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0124-20200427&qid=1610973505310
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10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok 

monitoring vizsgálati rendjéről 

 

A fenti rendelet az alábbi uniós irányelv és határozatok végrehajtását szolgálja: 

A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok 

maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 

89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) 

A Bizottság 97/747/EK határozata (1997. október 27.) az egyes állati termékekben lévő egyes anyagok és azok 

maradványai ellenőrzése céljából a 96/23/EK tanácsi irányelvben előírt mintavétel szintjeinek és gyakoriságának a 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595344974390&uri=CELEX:31997D0747 

A Bizottság 98/179/EK határozata (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak és azok 

maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595345122512&uri=CELEX:31998D0179 

A Bizottság98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti 

referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1474278066467&uri=CELEX:01998D0536-20160811 

 

5.10. Ökológiai termelés 
A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az 

ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak 

megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1610973669274 

              A Bizottság (EU) 2021/772 végrehajtási rendelete (2021. május 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az 

ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések és különösen az alkalmazási időszak 

tekintetében történő módosításáról.  

                A Bizottság (EU) 2021/181 végrehajtási rendelete (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az 

ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet 

részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról. A Bizottság (EU) 2020/977 

rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai 

termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről. 

A Bizottság (EU) 2020/1667 rendelete (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai 

termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő 

módosításáról.  

A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének 

eljárásrendjéről 

 

A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete  a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek 

harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

meghatározásáról. 

A Bizottság (EU) 2021/461 végrehajtási rendelete (2021. március 16.) az 1235/2008/EK rendeletnek az ellenőrző                                      

hatóságoknak és ellenőrző szerveknek az ökológiai termékek 834/2007/EK tanácsi rendeleten alapuló behozatalára előírt 

szabályozás szerinti egyenértékűsége szempontjából történő elismerésére irányuló kérelmek beérkezési időpontja tekintetében 

történő módosításáról. 

A Bizottság (EU) 2020/2196 végrehajtási rendelete (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai 

termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról. 

A Bizottság (EU) 2020/1667 rendelete (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai 

termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő 

módosításáról.  

A Bizottság (EU) 2020/977 rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-

világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az 

ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Helyesbítés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30. (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64414.342628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0023:20090807:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595344974390&uri=CELEX:31997D0747
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595345122512&uri=CELEX:31998D0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1474278066467&uri=CELEX:01998D0536-20160811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1558335258473&uri=CELEX:02008R0889-20181112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1610973669274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0772&from=EN
https://www.biokontroll.hu/wp-content/uploads/2021/02/CELEX_32021R0181_HU_TXT.pdf?x99127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0977&qid=1606816461488&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0977&qid=1606816461488&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1667&qid=1606749214212&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160476.342516
https://www.biokontroll.hu/wp-content/uploads/2020/07/bizottsag_1235-2008-ek_rendelete.pdf?x99127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&qid=1609772383896&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1667&qid=1606749214212&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0977&qid=1606816461488&from=HU
https://www.biokontroll.hu/wp-content/uploads/2020/07/eu-tanacs_2018-884_rendelete.pdf?x99127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(08)&from=EN
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A Bizottság (EU) 2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az ukrajnai orosz invázió miatt a nem ökológiai fehérjetakarmány ökológiai állattartásban való 

felhasználása tekintetében történő kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. október 21.) az (EU) 2018/848 európai parlameni 

és tanácsi rendeletnek az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékek szállítmányainak hatósági 

ellenőrzésére és az ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. október 18.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő 

tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai 

termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére 

vonatkozó eljárási követelmények, továbbá az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletére, valamint az 

általuk elvégzendő ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) 

bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által 

megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való 

kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 7.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a meghatározott nemzetséghez vagy fajhoz tartozó ökológiai heterogén anyagok növényi 

szaporítóanyagainak előállítása és forgalmazása tekintetében történő kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 21.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés hatósági ellenőrzése keretében a bizonylatokon alapuló nyilvántartásokon elvégzett 

ellenőrzésekre és a gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzésére vonatkozó egyedi kritériumok és feltételek megállapítása 

révén történő kiegészítéséről. 

A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez 

szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 

2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról. 

A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete (2021. február 22.) az ökológiai termelés és az ökológiai termékek 

jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 

2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. 

A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben 

való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról. 

 

A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete (2021. december 1.) a gazdasági szereplőktől és gazdálkodói 

csoportoktól megkövetelt egyes nyilvántartásokra és nyilatkozatokra, valamint a tanúsítványok kiállításához szükséges 

technikai eszközökre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

összhangban történő megállapításáról, valamint az (EU) 2021/1378 bizottsági végrehajtási rendeletnek a harmadik országbeli 

gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök tanúsítványának kiállítása tekintetében történő módosításáról. 

A Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az 

(EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához 

használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról. 

 

A Bizottság (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelete (2021. december 16.) az ökológiai termékek Unióba történő behozatala 

tekintetében a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján elismert harmadik országok, ellenőrző 

hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról. 

Az EU 2022/2047 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) helyesbíti az EU 2021/2325 II. mellékletét. 

Az EU 2022/2049 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) módosítja az EU 2021/2325 I. és II. mellékletét. 

 

A Bizottság (EU) 2021/2307 végrehajtási rendelete (2021. október 21.) az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és 

átállási termékekhez szükséges dokumentumokra és értesítésekre vonatkozó szabályok megállapításáról. 

A Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az 

(EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához 

használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról. 

 

Az ökológiai gazdálkodás ötvözi a hagyományt, a tudományos kutatás és az innováció eredményeit, így törekszik a környezet 

megóvására. Az ágazat - a társadalmi, gazdasági szempontokat is figyelembe véve -, az egészséges életmódot támogató 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1450&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1342&qid=1638979880777&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&qid=1635293560775&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20201215&qid=1615551247596&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R2325-20211229&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2049&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2240&from=EN
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mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések 

elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi 

dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza 

meg.https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-cselekvesi-terv-az-okologiai-gazdalkodas-fejleszteseert 

A Bizottság közleménye Az uniós piacon ökológiai termékként vagy átállási termékként forgalomba hozandó, harmadik 

országokból származó termékek importellenőrzésére vonatkozó uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatos kérdések és 

válaszok 2022/C 362/03 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.362.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A362%3ATOC 
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6. ÁLLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 

6.1. Állategészségügyre, állatvédelemre és vadakra vonatkozó egyes előírások 

Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb 

meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160 

Módosítása 

Az Európai ParlamentésaTanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről 

és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi 

rendelet”) 273. cikk 

A Bizottság (EU) 2022/139 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok készleteinek kezelése, tárolása és pótlása, 

valamint az említett bankok működtetésére vonatkozó biológiai védelmi, biológiai biztonsági és biológiai elszigetelési 

követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-

lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=

ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=164615081354

2&DTN=0139 

A Bizottság (EU) 2022/140 végrehajtási rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 

szabályok megállapításáról 

https://eur-

lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=

ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=164615235692

3&DTN=0140 

 

A Bizottság (EU) 2022/160 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való 

megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-

lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=

ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=166783563129

0&DTN=0160 

17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 

agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 

https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R 

A Bizottság517/2011/EU RENDELETE (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére 

irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet 

módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0517 

A Bizottság1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési 

módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401470972612&uri=CELEX:32006R1177 

A Bizottság 200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló 

uniós célkitűzésről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200 

A Bizottság 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló 

uniós célkitűzésről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190 

A Bizottság 200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt 

szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401470972612&uri=CELEX:32006R1177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
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európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200 

A Bizottság 254/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló 

szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a 

798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő 

módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471287531&uri=CELEX:32010R0254 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendeletea szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól 

2013. évi CII. törvénya halgazdálkodásról és a hal védelméről 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 

követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

6.2. Parazitológia 
 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700148.fvm 

81/2002. (IX. 4.) FVM rendeleta zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200081.fvm 

32/2020. (VI. 26.) AM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 

kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól 

Hatálytalan: 2022. július 3-tól.  

Hatályon kívül helyezte: 17/2022. (VI. 30.) AM rendelethttps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am 

17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 

agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am 

133/2013. (XII. 29.) VM rendeleta halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300133.vm 

a Bizottság (EU) 2020/689 rendelete Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos 
jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre 
vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=HU 

127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-

egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 

védekezésről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm 

4/2017. (I. 23.) FM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a 

központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700004.fm 

57/2019. (XII. 14.) AM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a 

központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900057.AM 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók 

monitoringjáról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:HU:PDF 

ABizottság 2008/946/EK határozata(2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok 

karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008D0946 

A 2007. évi XVII. törvénya mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv 

A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete(2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi 

szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471287531&uri=CELEX:32010R0254
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900180.FVM&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300102.TV&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800127.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D127%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2008
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700148.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200081.fvm
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2000032.AM/ts/20210302/lr/lawrefL%281%29
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300133.vm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=HU
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700004.fm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900057.AM
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:HU:PDF
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv
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terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1882-20220705 

A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete(2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági 

vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1375&from=EN 

Módosította:A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 22-i (EU) 2022/1418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETEaz (EU) 2015/1375 

végrehajtási rendeletnek a hasított testek darabolásával kapcsolatos Trichinella-ellenőrzés és alternatív analitikai módszerek 

tekintetében történő módosításáról.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1418 

Hatályos 2022. szeptember 12-től. 

A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális 

ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&dbnum=1 

8/2021. (III. 10.) AM rendeleta nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek 

részletes szabályozásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am 

17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 

agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1882-20220705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1418
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
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7. 1. ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZERMARADÉKOKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁSOK 
 

Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben 

előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi 

eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308630869&uri=CELEX:32009R0470 

A Bizottság (EU) 2018/782 RENDELETE (2018. május 29.) a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és 

kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1590308689265&uri=CELEX:32018R0782 

A Bizottság (EU) 2017/880 RENDELETE (2017. május 23.) az egy adott élelmiszerben található farmakológiai 

hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-határértéknek az ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer 

tekintetében, illetve az egy vagy több fajban található farmakológiai hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-

határértéknek a más fajok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel összhangban lévő szabályok meghatározásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1590308740324&uri=CELEX:32017R0880 

A Bizottság 37/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű 

élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0037 

 

A Bizottság (EU) 2019/1871 RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló nem 

engedélyezett farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó intézkedési referenciapontokról és a 2005/34/EK határozat 

hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308835827&uri=CELEX:32019R1871 

A Bizottság (EU) 2017/12 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-

határértékeknek a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek 

formájáról és tartalmáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308887029&uri=CELEX:32017R0012 

A Bizottság 124/2009/EK RENDELETE (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel 

következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető 

legnagyobb szintjeinek meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308922015&uri=CELEX:32009R0124 

24/2004. (III. 2.) FVM rendeletaz egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben 

történő felhasználásának tilalmáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/931 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 23.) az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal kapcsolatos 

hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (A rendeletet 

2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/932 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 9.) az élelmiszerekben előforduló 

szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, a 

többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös 

rendelkezésekről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC 

 

A Bizottság (EU) 2019/2090 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő 

felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok 

használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés 

esetei tekintetében történő kiegészítéséről E rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308630869&uri=CELEX:32009R0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308689265&uri=CELEX:32018R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308689265&uri=CELEX:32018R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308740324&uri=CELEX:32017R0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308740324&uri=CELEX:32017R0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308835827&uri=CELEX:32019R1871
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308887029&uri=CELEX:32017R0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308922015&uri=CELEX:32009R0124
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400024.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D24%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
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lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090 

10/2002. (I. 23.) FVM rendeletaz állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok 

monitoring vizsgálati rendjéről 

 

2017/625 RENDELETE 150. cikk 

A 96/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó átmeneti intézkedések 

(1)  E rendelet vonatkozó rendelkezései helyett az illetékes hatóságoknak 2022. december 14-ig, vagy egy korábbi, az e cikk 

(3) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig a 96/23/EK 

irányelv II., III. és IV. mellékletének megfelelően továbbra is el kell végezniük az említett irányelv I. mellékletében 

felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok jelenlétének kimutatásához szükséges hatósági ellenőrzéseket. 

(2)  E rendelet vonatkozó rendelkezései helyett 2022. december 14-ig, vagy egy korábbi, az e cikk (3) bekezdésének 

megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig a 96/23/EK irányelv 

29. cikkének (1) és (2) bekezdését továbbra is alkalmazni kell. 

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 144. cikknek megfelelően e rendelet módosítása céljából felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett korábbi időpont tekintetében. Ez az időpont 

egyúttal a 19. és 112. cikkben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok alapján 

meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának kezdőnapja. 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1644 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 7.) az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-

adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és 

azok maradékanyagai felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (2022. 

december 15-től kell alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1646 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. szeptember 23.) az állatgyógyászati 

készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem 

engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználása tekintetében végzett hatósági ellenőrzésekre, a 

többéves nemzeti ellenőrzési tervek meghatározott tartalmára és az elkészítésükkel kapcsolatos különös intézkedésekre 

vonatkozó egységes gyakorlati szabályokról (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC 

 

A BIZOTTSÁG 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és 

élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és 

vizsgálat módszereinek megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333 

Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 28.) a 333/2007/EK 

rendeletnek a halakra és szárazföldi állatokra vonatkozó mintavételi követelmények tekintetében történő 

módosításárólhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC 

A mellékletet 2022. december 15-től kell alkalmazni. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/808 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) az élelmiszer-termelő állatokon 

alkalmazott gyógyszerhatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó analitikai módszerek elvégzéséről és az 83/115 

eredmények értelmezéséről, valamint az alkalmazandó mintavételi módszerekről és a 2002/657/EK és 98/179/EK 

határozatok hatályon kívül helyezéséről (2021. június 10-től lép hatályba!) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/810 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 20.) az (EU) 2021/808 

végrehajtási rendeletnek a 2002/657/EK határozat II. mellékletében felsorolt egyes anyagokra vonatkozó átmeneti 

rendelkezések tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC 

 

A Bizottság 98/179/EK HATÁROZATA (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200010.FVM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
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és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok 

megállapításárólhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0179  

2021. június 10-től hatálytalan 

A 2021. június 10. előtt validált módszerekre 2026. június 10-ig továbbra is a 2002/657/EK határozat I. mellékletének 2. és 

3. pontjában meghatározott követelmények alkalmazandók.  

Az (EU) 2019/1871 rendelet 8. cikke második bekezdésében említett célokból ezért a 2002/657/EK határozat II. mellékletét 

2022. november 27-ig továbbra is alkalmazni kell. 

A Bizottság2011/163/EU HATÁROZATA (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. 

cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0163 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:  

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/653 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. április 20.) a harmadik országok által a 

96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat 

módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC 

 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/800 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. május 17.) a harmadik országok által a 

96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat 

módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3 

 

ATOCResidues of Veterinary Medicinal Products 

https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/residues-veterinary-medicinal-products_en  

Manual on residue requirements for non-EU countries exporting to the EU 

https://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf 

A Bizottság (EU) 2018/470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 21.) a 2001/82/EK irányelv 11. cikkének 

rendelkezései szerint az EU-ban kezelt állatokból származó élelmiszerek ellenőrzése céljára alkalmazandó maradékanyag-

határértékekre vonatkozó részletes szabályokról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309405610&uri=CELEX:32018R0470 

A Bizottság98/536/EK HATÁROZATA (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti 

referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0536 

A Bizottság2014/873/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december 3.) a Mianmarból behozott és emberi 

fogyasztásra szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről szóló 2002/249/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309490636&uri=CELEX:32014D0873 

A Bizottság2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel 

kapcsolatos egyes védintézkedésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994 

A Bizottság 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből 

származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309529391&uri=CELEX:32006D0027 

A Bizottság (EU) 2015/2260 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. december 3.) a Bangladesből importált, emberi 

fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2008/630/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309563796&uri=CELEX:32015D2260 

A Bizottság2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-

termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%253
https://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309405610&uri=CELEX:32018R0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309490636&uri=CELEX:32014D0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309529391&uri=CELEX:32006D0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309563796&uri=CELEX:32015D2260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381
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7.2. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁSOK 
 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82 

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/625 RENDELETE(2017. március 15.)az élelmiszer- és 

takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyiszabályok, és a növényvédő 

szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosításacéljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 

tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 

652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 

1099/2009/EKtanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 

2008/120/EKtanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsirendelet, a 

89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 

92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatóságiellenőrzésekről szóló rendelet) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete(2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 

2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32019R0006 

 

 

8. NÖVÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 

8.1. Növényvédelem 

Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 

Az irányelv létrehozza/meghatározza a növényvédő szerek fenntartható használatának eléréséhez szükséges keretet  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128 

Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv – 2019 - 2023 

https://2015-2019.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf 

8.2. Növényvédőszer-maradékok 

Az Európai Parlamentésa 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396 

18. cikk….. 

29. cikk(EU koordinált monitoring) 

30. cikk: A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó nemzeti ellenőrzési programok /  

31. cikk: A tagállamok által szolgáltatott információ és az éves jelentés  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 

Határértéket (MRL) módosító rendeletek 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/741 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. május 13.) a növényi és állati eredetű 

élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, 

valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2023., a 2024. és 

a 2025. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2021/601 végrehajtási rendelet 

hatályon kívül helyezéséről Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletea növényi és állati eredetű 

élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 

határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000066.fvm 

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba 

https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32019R0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128
https://2015-2019.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000066.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D66%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000066.fvm
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hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107 

 

89/2004. (V. 15.) FVM rendeleta növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, 

valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

7. §  (3)…. 

(4)  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400089.fvm 

A Bizottság 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540 

Guidence document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in 

food and feed 

SANTE 11312/2021 Implemented by 01/01/2022 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf 

Working document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions. 

SANCO/12574/2014 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf 

682/2015/EU Bizottsági ajánlás (2015. április 29.) a perklorát élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 

mintavételi előírás – perklorát vizsgálathoz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/685 RENDELETE (2020. május 20.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 

élelmiszerekben előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0685&&qid=1590663385970&&from=HU 

A Bizottság (EU) 2021/1040 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 16.) az (EU) 2016/128 felhatalmazáson 

alapuló rendeletnek a csecsemők és kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére kifejlesztett, speciális gyógyászati 

célra szánt élelmiszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC 

A Bizottság (EU) 2021/1041 felhatalmazáson alapuló rendelete(2021. április 16.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson 

alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó 

követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL 

EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides 

https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN 

Egyéb információk növényvédőszer-maradék témában 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm 
 

Elektronikus permetezési napló (adatszolgáltatás növényvédelmi kezelésekről) 

(Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (8) bekezdése, a növényvédelmi 

tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet 30. §) 

https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0081-S0031-U0015 

A tagállamok által történő információszolgáltatásra, az elemzés eredményeinek megadásához használandó standard 

mintaleírás (SSD): 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm 

EFSA éves jelentés - The xxxx European Union report on pesticide residues in food 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400089.FVM&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D89/2004.%2520%28V.%252015.%29%2520FVM%2520rendelet%2520
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400089.fvm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL
https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0081-S0031-U0015
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215
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8.3. Növényegészségügy 

7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100007.fvm 

45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+r

endelet 

A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700014.fm 

45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+re

ndelet 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm 

87/2006. (XII.28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600087.fvm 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 

46/2013. (VI.3.) VM rendelet – módosítás 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700117.fvm 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031  rendelete (2016. október 26.)a növénykárosítókkal  szembeni  

védekező  intézkedésekről,  a 228/2013/EU,  a 652/2014/EU  és  az1143/2014/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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031 

A Bizottság (EU) 2019/1615 végrehajtási  határozata (2019. szeptember 26.) a paradicsom barna termés-ráncosodás 

vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti 

intézkedések megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1584610972099&from=EN 

A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete(2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletenek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031 

A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.)a növénykárosítókkal szembeni védekező 

intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek 

megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági 

végrehajtási rendelet módosításáról 

IV. MELLÉKLET - Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, 

valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik 5. cikk szerinti jegyzéke 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072 

EFSA – információk a kiemelt károsítókról 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/priority-plant-pests-eu-5-things-you-need-know 

A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete(2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelete 42. cikke 

értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes 

jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi 

bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&from=EN 

A Bizottság (EU) 2019/530 végrehajtási rendelete (2019. március 27.) a növénykárosítók tekintetében a rovarokkal és 

atkákkal, a fonálférgekkel, a baktériumokkkal, a gombákkal és petespórás gombákkal, a vírusokkal, vírusszerű 

szervezetekkel és fitoplazmákkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0019.01.ENG 

A Bizottság (EU) 2019/723 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő 

alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100007.fvm
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700014.fm
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600087.fvm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1584610972099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072
https://www.efsa.europa.eu/en/news/priority-plant-pests-eu-5-things-you-need-know
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 

A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti 

és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő 

beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0625 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Ralstonia solanacearum (Smith 

1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1193 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Clavibacter sepedonicus 

(Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1194 

EPPO Global Database 

https://gd.eppo.int/ 

EPPO adatbázisok 

http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm 

EPPO Gallery - Károsító képtár 

http://photos.eppo.org/ 

EPPO diagnosztikai protokollok: 

 

PM 7/125 ELISA test for viruses 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12259 

PM 7/146 (1) Tomato brown rugose fruit virus 

https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics 

PM 4/9: Certification scheme for Ribes 

https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm4_certification 

• PM 4/10: Certification scheme for Rubes 

• PM 4/11: Certification scheme for strawberry 

• PM 4/27: Pathogen-tested material of Mallus, Pryrus and Cydonia. Certification sanitaire de Mallus, Pryrus et 

Cydonia. 

• PM 4/29: Certification scheme for cherry. 

• PM 4/30: Certification scheme for almond, apricot, peach and plum. 

 

Egyéb diagnosztikai protokollok 

• NZ requirements for maize and sweet corn (Zea mays) seed for sowing Maize dwarf mosaic virus 

• ISF method for the detection of Lettuce mosaic virus on lettuce seed and seedlings 

• NSHS method for the detection of Cucumber mosaic virus on lettuce seed  

• NSHS method for the detection of Maize chlorotic mottle virus on corn seed  

• NSHS method for the detection of Maize dwarf mosaic virus on corn seed 

• ISF: Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed, 2020 

ISF 

Magtételek vizsgálata 

ISHS diagnosztikai protokollok: 

7‑028: Detection of infectious Tobacco mosaic virus and Tomato mosaic virus in Solanum lycopersicum (tomato) seed by 

the local lesion assay (indexing) on Nicotiana tabacum plants 

 

7‑026: Detection of Squash mosaic virus, Cucumber green mottle mosaic virus and Melon necrotic spot virus in cucurbit 

seed 

7‑024: Detection of Pea early browning virus and Pea seed-borne mosaic virus in Pisum sativum (pea) seed 

ISTA diagnosztikai protokollok (International Symposium on Fruit Tree Virus Diseases) 

DETECTION OF VIRUS AND VIRUS-LIKE DISEASBS OF FRUIT TREES (Laboratory Assays,Bioassays and 

Indicators) prepared by: ISHS INTERNATIONAL WORKING GROUP ON FRUIT TREE VIRUSES , Proc. XIXth IS on 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1194
https://gd.eppo.int/
http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm
http://photos.eppo.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12259
https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics
https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm4_certification
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Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 

RECOMMENDED PROCEDURES FOR DETECTION OF VIRUSES OF SMALL FRUIT CROPS prepared by ISHS 

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON VIRUS DISEASES OF SMALL FRUITS, Proc. Xth IS on Small Fruit 

Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 656, ISHS 2004 
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9. TALAJRA ÉS TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁSOK 

9.1. Talaj 

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor 

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet – a talajvédelmi terv készítésének szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

Általános szakterületi jogszabály. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv 

FAO – GSP – Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) – European and Eurasian Soil Laboratory Network 

(EUROSOLAN). Talajvédelmi laboratórium hálózat. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/ 

9.2. Termésnövelő anyagok 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és 

felhasználásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600036.fvm 

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:hu:PDF 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete (2019. június 5.) az uniós termésnövelő anyagok 

forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009 

A rendelet értelmezését segítendő a Bizottság frissítette a témában felmerülő, gyakran ismételt kérdéseket. A GYIK az 

alábbi linken érhető el:  

https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/talaj 

MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 

8.12.* A piacfelügyeleti ellenőrzésekhez az egyes mikroorganizmus törzsek leadása archiválási célból a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (a továbbiakban: NÉBIH-

NTAI) Pécsi Talajbiológiai Laboratóriumba (baktériumok, gombák), illetve a NÉBIH-NTAI Vízélettani Laboratóriumába 

(algák). 

*Beiktatta: 52/2017. (X. 13.) FM rendelet 3. § b), 2. melléklet 23. Hatályos: 2017. X. 23-tól. 

Termésnövelők adatbázisa 

https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv
http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600036.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:hu:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/talaj
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10.ÖKOTOXIKOLÓGIÁRA ÉS VÍZÉLETTANRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁSOK 

10.1. Ökotoxikológia 

1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107 

 

Az Európai Parlamentésa Tanács2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi 

fellépés kereteinek meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:HU:PDF 

 

A kockázatbecslés elvégzéséhez az alábbi dokumentumok útmutatásait kell figyelembe venni:  

• Working Document Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology 

• Guidance on tiered risk assessment for plant protection products for aquatic organisms in edge-of-field surface waters. 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet A növényvédelmi tevékenységről 

14.§ (1)  

(2) ….. 

(3) …. 

 

A Bizottság 440/2008/EK rendeletea vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek 

megállapításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32008R0440 

 

Vizsgálati módszerek 

OECD TG: Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test / 28 Jul 2011 

OECD TG: Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test / 23 Nov 2004 

OECD TG: Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test / 18 Jun 2019 

OECD TG: Test No. 204: Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-Day Study /04 Apr 1984 

OECD TG:Test No. 210: Fish, Early-life Stage Toxicity Test /26 Jul 2013 

OECD TG:Test No. 211: Daphnia magna Reproduction Test /02 Oct 2012 

OECD TG:Test No. 215: Fish, Juvenile Growth Test / 21 Jan 2000 

OECD TG:Test No. 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked Sediment /23 Nov 2004 

OECD TG:Test No. 219: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked Water /23 Nov 2004 

OECD TG:Test No. 221: Lemna sp. Growth Inhibition Test /11 Jul 2006 

OECD TG:Test No. 235: Chironomus sp., Acute Immobilisation Test /28 Jul 2011 

OECD TG:Test No. 238: Sediment-Free Myriophyllum Spicatum Toxicity Test /26 Sep 2014 

OECD TG:Test No. 239: Water-Sediment Myriophyllum Spicatum Toxicity Test /26 Sep 2014 

MSZ 21978/3-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Halteszt / 1986 

MSZ EN ISO 7346-2 Vízminőség. Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása 

[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] felhasználásával / 2000 

MSZ 21978/8-85 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt / 1985 

MSZ 22902-4 Víztoxikológiai vizsgálatok. Csíranövényteszt / 1991 

MSZ 21978/13-85 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Daphniateszt / 1985 

MSZ EN ISO 6341 Vízminőség. A mobilitásgátlás meghatározása Daphnia magna Staus-on (Cladocera, Crustacea). Akut 

toxicitási teszt / 2013 

MSZ ISO 10706 Vízminőség. Anyagok hosszú távú mérgező hatásának meghatározása Daphnia magna Staus-on (Cladocera, 

Crustacea). / 2002 

MSZ EN ISO 8692 Vízminőség. Édesvízi alga növekedésgátlási tesztje egysejtű zöldalga fajokkal / 2005 

MSZ 20359 Környezetvédelmi ökotoxicitás-vizsgálatok Thamnocephalus platyurus-szal /2003 

MSZE 21420-31 Hulladékok jellemzése. 31. rész: Ammmónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése fizikai, kémiai, és 

ökotoxikológiai vizsgálatokhoz /2006 

MSZ 22903 A kenőanyagok minősítése ökotoxikológiai vizsgálatok alapján / 1998 

 

Minőségbiztosítás 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32008R0440
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OECD Principles of Good Laboratory Practice (as revised in 1997): ENV/MC/CHEM(98)17, 1998 Paris; 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet „A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről” 

10.2. Vízélettan 

2013. évi CII. Törvény(Hhtv)a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

5. A halak és a halállományok védelme 

18. §  

(1)  

(2)  

(3)  

 (4)  

72. § (1)  

9. a vízélettani laboratórium halgazdálkodási vízterületek minősítésére, vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos halélettani 

vizsgálatára vonatkozó eljárással összefüggő szabályokat; 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 

11. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Vizsgálati módszerek 

MSZ EN 15204 Vízminőség. Útmutató szabvány a fitoplanktonok inverz mikroszkópiás számlálására (Ütermöhl-technika) / 

2006 

MSZ 12756 Felszíni vizek szaprobitásának meghatározása / 1998 

MSZ 20360 Felszíni vizek üledékében lévő, biológiailag hozzáférhető foszfortartalom meghatározása algateszttel / 2003 

MSZ ISO 5725-1 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás) 1. rész: Általános elvek és 

meghatározások / 2000 

MSZ ISO 5725-6 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás) 6. rész: Pontossági értékek gyakorlati 

használata / 2000 

MSZ ISO 5667-4 Vízminőség. Mintavétel. 4. rész: Útmutató a természetes és a mesterséges tavakból végzett mintavételhez / 

1995 

MSZ ISO 5667-16 Vízminőség. Mintavétel. 16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához (ISO 5667-16: 1998) / 2000 

MSZ-448-32 Ivóvízvizsgálat. Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása / 1977 

MSZ-260/4-71 pH meghatározása / 1987 

MSZ-448-11 Ivóvízvizsgálat Lugosság meghatározása / 1987 

MSZ-448/21-86 Ivóvízvizsgálat Összeskeménység meghatározása /1987 

MSZ ISO 7150-1 Az ammónium meghatározása vízben. Manuális spektrofotometriás módszer / 1992 

MSZ 448/12-82 Vízminta nitrátion-tartalmának meghatározása 

MSZ-12750/21-71:1972 Felszíni vizek vizsgálata. Oxigénfogyasztás, kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása. 

MSZ 260/8-68 Szennyvizek vizsgálata. Kénhidrogén és szulfid-ion meghatározása. 

MSZ 260/10-85 Szennyvizek vizsgálata. Nitrition meghatározása. 

MSZ 12750/17-74 Felszíni vizek vizsgálata. Foszforformák meghatározása. 

MSZ 10-172/1-83 Felszíni vizek minősége. Értékelési és minősítési rendszer – Vízügyi Ágazati Szabvány, MI-10-172/3-

85Műszaki Irányelv a tűrhető határértékek meghatározása 
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11. VETŐMAGVIZSGÁLATOK JOGI SZABÁLYOZÁSA 
 

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300052.tv 
 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvai előállításáról és forgalomba hozataláról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400048.fvm 
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm 

A laboratórium szerepe, mintavétel, minősítés 

A Tanács 1966. június 14-i 66/401/EGK irányelve a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról Council Directive 

66/401/EEC of 14 June 1966 on the marketing of fodder plant seed 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31966L0401&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31966L0401 

A Tanács 1966. június 14-i 66/402/EGK irányelve a gabona vetőmagok forgalmazásáról Council Directive 66/402/EEC of 14 

June 1966 on the marketing of cereal seed 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31966L0402&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31966L0402 

A Tanács 2002. június 13-i 2002/54/EK irányelve a cukor- és takarmányrépa vetőmag forgalmazásáról Council Directive 

2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0054&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0054 

A Tanács 2002. június 13-i 2002/54/EK irányelve a zöldség vetőmag forgalmazásáról Council Directive 2002/55/EC of 13 June 

2002 on the marketing of vegetable seed 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0055&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0055 

A Tanács 2002. június 13-i 2002/57/EK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról Council Directive 

2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0057&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0057 

A Tanács 2004/117/EK irányelve (2004. december 22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 

2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadikországokban termesztett vetőmagok 

egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/117/oj?locale=hu 

OECD – vetőmag szabályok és előírások 

https://www.oecd.org/agriculture/seeds/rules-regulations/ 

http://www.oecd.org/agriculture/code/seeds.htm 

ISTA módszerek 

https://www.seedtest.org/en/international-rules-for-seed-testing-_content---1--1083.html 

Magkórtan módszerek 

https://www.seedtest.org/en/seed-health-methods-_content---1--1452.html 

Hazai módszer szabványok 

MSZ 7145:2007 A mezőgazdasági és a kertészeti növényfajok vetőmagvai 

MSZ 6354-2:2001 Vetőmagvizsgálati módszerek, Tisztaság és idegenmag tartalom vizsgálat, ezermagtömeg, csíraszám, méret, 

osztályozottság és térfogattömeg meghatározása 

MSZ 6354-3:2008 Vetőmagvizsgálati módszerek, Csírázóképesség meghatározása 

MSZ 6354-4:2009Vetőmagvizsgálati módszerek; Biokémiai életképesség vizsgálata (Topografikus tetrazolium módszer) 

MSZ 6354-5:2002 Vetőmagvizsgálati módszerek, Magegészség vizsgálatok 

MSZ 6354-7:2001 Vetőmagvizsgálati módszerek, Nedvességtartalom meghatározása 

MSZ 6354-9:2016 Vetőmagvizsgálati módszerek, Csíranövények értékelése 

MSZ 13385-2:1992 Erdészeti, gyümölcs- és díszfaiskolai vetőmagvak. Fémzárolás, minősítés és tárolás –visszavont szabvány 

(2003.11.01.) 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300052.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400048.fvm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31966L0401&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31966L0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31966L0402&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31966L0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0055&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0057
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/117/oj?locale=hu
https://www.oecd.org/agriculture/seeds/rules-regulations/
http://www.oecd.org/agriculture/code/seeds.htm
https://www.seedtest.org/en/international-rules-for-seed-testing-_content---1--1083.html
https://www.seedtest.org/en/seed-health-methods-_content---1--1452.html


81/81  

12. EGYÉB SZABÁLYZATOK, SEGÉDLETEK 

12.1. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek szabályozása 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeleta veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1500225.KOR/ts/20230101/ 

12.2. Segédletek jártassági vizsgálatokhoz 

JRC Application Notes 

ERM-Application Note 1 Mérési eredmények összehasonlítása referencia értékekkel. 

ERM-Application Note 2 a) Using reference Materials for Calibration. b) Examples – Determination of Kavain by HPLC-UV 

ERM-Application Note 3 Using Reference Materials to Establish Metrological Traceability 

ERM-Application Note 4 Hitelesített referenciaanyagok használata az élelmiszerek és takarmányok GMO tartalmának 

mennyiségi meghatározásához 

ERM-Application Note 6 ERM-tanúsítványok és anyagok használata 

ERM-Application Note 7A referenciaanyagokra vonatkozó tanúsítványok érvényességi idejének meghosszabbítása 

ERM-Application Note 8 Az anyagminták felcserélhetőségének vizsgálata 

ERM-Application Note 9 (HITELES) AGYAGMINTÁK KIVÁLASZTÁSA 

Application Note IRMM-351 

Application Note IRMM-352 

Ingyenesen elérhetőISO/IEC Guides 

Collaborative Study Report: Determination of Alternaria toxins in cereals, tomato juice and sunflower seeds by liquid 

chromatography tandem mass spectrometry 

Report on the 2015 Proficiency Test of the European Union Reference Laboratory for Mycotoxins for the Network of 

National Reference Laboratories 

EA-4/18 G:2021 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation 

EA-4/21 INF:2018Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process 
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	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2292 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. szeptember 6.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az élelmiszer-termelő állatok és egyes, emberi fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről(2022. december 15-től alkalmazandó) 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2292 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. szeptember 6.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az élelmiszer-termelő állatok és egyes, emberi fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről(2022. december 15-től alkalmazandó) 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.HUN

	 

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2293 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. november 18.) az (EU) 2021/405 végrehajtási rendeletnek a farmakológiai hatóanyagok használatára, a farmakológiai hatóanyagok és a növényvédő szerek maradékanyag-határértékeire és a szennyező anyagok határértékeire vonatkozó jóváhagyott ellenőrzési tervvel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2293 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. november 18.) az (EU) 2021/405 végrehajtási rendeletnek a farmakológiai hatóanyagok használatára, a farmakológiai hatóanyagok és a növényvédő szerek maradékanyag-határértékeire és a szennyező anyagok határértékeire vonatkozó jóváhagyott ellenőrzési tervvel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2293 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. november 18.) az (EU) 2021/405 végrehajtási rendeletnek a farmakológiai hatóanyagok használatára, a farmakológiai hatóanyagok és a növényvédő szerek maradékanyag-határértékeire és a szennyező anyagok határértékeire vonatkozó jóváhagyott ellenőrzési tervvel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC

	 





	 
	  
	2. NAH AKKREDITÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK, ELŐÍRÁSOK ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (17025, 17043, 17034) 
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	Az Európai Parlament és a Tanács765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
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	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

	 az Akkreditálási Tanácsról 

	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
	1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

	 



	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

	 a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 

	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
	45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

	 



	27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás
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	3. LABORATÓRIUMOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, ELLENŐRZÉSE, KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	3.1. Az élelmiszerjog általános elvei és az élelmiszerlánc-törvény 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF

	 

	Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai: 
	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2020. május 26-tól kell alkalmazni.)
	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2020. május 26-tól kell alkalmazni.)
	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2020. május 26-tól kell alkalmazni.)
	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2020. május 26-tól kell alkalmazni.)
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0745

	 


	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  
	• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1381 RENDELETE (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381

	 

	(Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.) 
	 


	A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásárólszóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 
	A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásárólszóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 
	A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásárólszóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am 


	A Bizottság (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375

	 



	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf

	 



	2020. évi LVIII. törvény
	2020. évi LVIII. törvény
	2020. évi LVIII. törvény
	2020. évi LVIII. törvény
	2020. évi LVIII. törvény

	 a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

	400. § Az ellenőrzött bejelentés 


	578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről 
	578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről 
	578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről 
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246177.416123
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246177.416123
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246177.416123

	 



	2009. évi LXXVI. törvény
	2009. évi LXXVI. törvény
	2009. évi LXXVI. törvény
	2009. évi LXXVI. törvény
	2009. évi LXXVI. törvény

	 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 



	150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
	150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
	150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
	150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
	150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

	az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

	A földművelésügyi miniszter 
	A földművelésügyi miniszter 
	56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete
	56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete

	 a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 



	Guidance Platform  
	Guidance Platform  
	Guidance Platform  
	https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en

	 



	HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI PIACOK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER) 
	HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI PIACOK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER) 
	HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI PIACOK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER) 
	HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/SAFETY/DOCS/BIOSAFETY_FH_GUIDANCE_COMMUNITY_GUIDE_WHOLESALE_MARKET_MANAGEMENT_EN.PDF
	HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/SAFETY/DOCS/BIOSAFETY_FH_GUIDANCE_COMMUNITY_GUIDE_WHOLESALE_MARKET_MANAGEMENT_EN.PDF
	HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/SAFETY/DOCS/BIOSAFETY_FH_GUIDANCE_COMMUNITY_GUIDE_WHOLESALE_MARKET_MANAGEMENT_EN.PDF

	 



	42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeleta helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 
	42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeleta helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 
	42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeleta helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 
	P
	Span
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400042.emm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400042.emm

	 

	OECD Principles of GLP 
	OECD Principles of GLP 
	http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm
	http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0429
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0429
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0429

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160

	 

	Az EurópaiParlament és a Tanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
	„Állategészségügyi rendelet” 273. cikk 


	A Bizottság200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	A Bizottság200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	A Bizottság200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200

	 



	A Bizottság1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	A Bizottság1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	A Bizottság1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190

	 



	A Bizottság200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	A Bizottság200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	A Bizottság200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200

	 



	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete

	a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 



	A Bizottság (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 
	Ezt a határozatot 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178

	 



	AzEurópai Parlament és a Tanács 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról  
	AzEurópai Parlament és a Tanács 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról  
	AzEurópai Parlament és a Tanács 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32001R0999
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32001R0999
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32001R0999

	 



	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm

	 



	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	43/2011. (V. 26.) VM rendelete
	43/2011. (V. 26.) VM rendelete

	 az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeirõl 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tan
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tan
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tan
	A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet- 2019. december 14-től alkalmazandó 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625

	 



	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206

	 

	A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1619292157814
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1619292157814
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1619292157814

	 



	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekrőlés a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekrőlés a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekrőlés a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) 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 
	hatályon kívül helyezéséről 
	hatályon kívül helyezéséről 
	hatályon kívül helyezéséről 
	hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308

	 





	3.2. Élelmiszerhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés; Élelmiszermentés 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en

	 



	A Bizottság 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES

	 

	Módosította:A BIZOTTSÁG 2022. március 4-i (EU) 2022/384 RENDELETEa 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének az állati melléktermékek és az azokból származó termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadikországok, területek és körzetek jegyzékeinek kiigazítása tekintetében történő módosításáról. A módosítás hatályos 2022. március 28-tól.
	Módosította:A BIZOTTSÁG 2022. március 4-i (EU) 2022/384 RENDELETEa 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének az állati melléktermékek és az azokból származó termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadikországok, területek és körzetek jegyzékeinek kiigazítása tekintetében történő módosításáról. A módosítás hatályos 2022. március 28-tól.
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0384
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0384

	 



	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete
	72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete

	a hulladékjegyzékről 



	A Bizottság közleménye – Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához 
	A Bizottság közleménye – Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához 
	A Bizottság közleménye – Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC

	 



	56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletaz élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 
	56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletaz élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 
	56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletaz élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.fm

	 



	A Kormány 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelete az élelmiszermentésről 
	A Kormány 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelete az élelmiszermentésről 
	A Kormány 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelete az élelmiszermentésről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200072.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200072.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200072.kor

	 



	Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention  
	Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention  
	Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention  
	https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
	https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
	https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en

	 



	A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
	A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
	A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000021.NFG&mahu=1
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000021.NFG&mahu=1
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000021.NFG&mahu=1

	 





	3.3. Hatósági szervezetrendszer 
	2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
	2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
	2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
	2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
	2008. évi XLVI. törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv

	 



	A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  
	A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  
	A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletea Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.kor

	 



	A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletea földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
	A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletea földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
	A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletea földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
	A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletea földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600383.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600383.kor

	 



	A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám 2013. május 17.) 
	A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám 2013. május 17.) 
	A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám 2013. május 17.) 
	http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes
	http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes
	http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes

	 

	Az agrárminiszter 
	Az agrárminiszter 
	9/2019. (XII. 23.) AM utasítása
	9/2019. (XII. 23.) AM utasítása

	a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 



	A Bizottság (EU) 2020/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről 
	A Bizottság (EU) 2020/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről 
	A Bizottság (EU) 2020/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466

	 



	A Bizottság2007/363/EK HATÁROZATA (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról 
	A Bizottság2007/363/EK HATÁROZATA (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról 
	A Bizottság2007/363/EK HATÁROZATA (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról 
	A Bizottság2007/363/EK HATÁROZATA (2007. május 21.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő iránymutatásokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588338232228&uri=CELEX:32007D0363
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588338232228&uri=CELEX:32007D0363

	 



	The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2019 
	The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2019 
	The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2019 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf

	 





	3.4. Hatósági eljárások, szankciók 
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény
	2016. évi CL. törvény

	az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)  



	2017. évi CXXV. törvény
	2017. évi CXXV. törvény
	2017. évi CXXV. törvény
	2017. évi CXXV. törvény
	2017. évi CXXV. törvény

	a közigazgatási szabályszegések szankcióiról (2021. január 1. napján lépett hatályba). 



	194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
	194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
	194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
	194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
	194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet

	 az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 



	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	63/2012. (VII. 2.) VM rendelete
	63/2012. (VII. 2.) VM rendelete

	a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 



	2017. évi I. törvény
	2017. évi I. törvény
	2017. évi I. törvény
	2017. évi I. törvény
	2017. évi I. törvény

	 a közigazgatási perrendtartásról 



	2016. évi CXXX. törvény
	2016. évi CXXX. törvény
	2016. évi CXXX. törvény
	2016. évi CXXX. törvény
	2016. évi CXXX. törvény

	 a polgári perrendtartásról 



	2011. évi CXII. törvény
	2011. évi CXII. törvény
	2011. évi CXII. törvény
	2011. évi CXII. törvény
	2011. évi CXII. törvény

	az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 



	2015. évi CCXXII. törvény
	2015. évi CCXXII. törvény
	2015. évi CCXXII. törvény
	2015. évi CCXXII. törvény
	2015. évi CCXXII. törvény

	az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 





	3.5. Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos alapjogszabályok 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
	22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete

	a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  



	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
	383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete

	 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 



	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete
	312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete

	 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  



	2008. évi XLVI. törvény
	2008. évi XLVI. törvény
	2008. évi XLVI. törvény
	2008. évi XLVI. törvény
	2008. évi XLVI. törvény

	az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  





	3.6. Bejelentési és nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) EGT-vonatkozású szöveg 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) EGT-vonatkozású szöveg 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) EGT-vonatkozású szöveg 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) EGT-vonatkozású szöveg 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (EGT vonatkozású szöveg) EGT-vonatkozású szöveg 
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320190718&qid=1596623108643&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320190718&qid=1596623108643&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320190718&qid=1596623108643&from=HU

	 

	 


	2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
	2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
	2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv

	 



	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm

	 



	113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 
	113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 
	113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800113.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800113.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800113.fvm

	 





	3.7. Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés 
	26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
	26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
	26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
	26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
	26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000026.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000026.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000026.eum

	 





	 
	  
	4. ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	4.1. Az élelmiszerjog általános elvei 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETEaz élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178

	 

	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2019/1381 RENDELETE
	2019/1381 RENDELETE

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

	Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől kell alkalmazni. 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK IRÁNYELVE (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. EGT vonatkozású szöveg. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0010&qid=1617948498887
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0010&qid=1617948498887
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0010&qid=1617948498887

	 

	 
	ÚTMUTATÓAZ Élelmiszerjogáltalánosszabályaitmeghatározó178/2002/EK RENDELET 11., 12., 14., 17., 18., 19. és 20. cikkénekalkalmazásához (2010. január 26-i átdolgozott magyar nyelvű útmutató) 
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf

	 

	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/300 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. február 19.) az élelmiszerek és a takarmányok biztonságára vonatkozó általános válságkezelési terv létrehozásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232457759&uri=CELEX:32019D0300
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232457759&uri=CELEX:32019D0300
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232457759&uri=CELEX:32019D0300

	 

	 
	Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása az élelmiszerválságról, az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról és az élelmiszerlánc felügyeletéről (2013/2091(INI)) 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2016:482:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2016:482:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2016:482:TOC

	 



	Az EFSA magyar nyelvű oldala 
	Az EFSA magyar nyelvű oldala 
	Az EFSA magyar nyelvű oldala 
	https://www.efsa.europa.eu/hu/eu-and-my-food
	https://www.efsa.europa.eu/hu/eu-and-my-food
	https://www.efsa.europa.eu/hu/eu-and-my-food

	 



	02/2019. sz. Különjelentés: Vegyi anyagok jelentette veszélyek az élelmiszerekben: az uniós élelmiszer-biztonsági politika védi ugyan a fogyasztókat, de kihívásokkal szembesül 
	02/2019. sz. Különjelentés: Vegyi anyagok jelentette veszélyek az élelmiszerekben: az uniós élelmiszer-biztonsági politika védi ugyan a fogyasztókat, de kihívásokkal szembesül 
	02/2019. sz. Különjelentés: Vegyi anyagok jelentette veszélyek az élelmiszerekben: az uniós élelmiszer-biztonsági politika védi ugyan a fogyasztókat, de kihívásokkal szembesül 
	https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48864
	https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48864
	https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48864

	 



	Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 
	Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 
	Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/39/70000/%C3%89LBS%204_1_20130711.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/39/70000/%C3%89LBS%204_1_20130711.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/39/70000/%C3%89LBS%204_1_20130711.pdf

	 

	A Kormány 
	A Kormány 
	1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata
	1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata

	 az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról 



	Kérdések és válaszok: „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia – az egészséges és teljes mértékben fenntartható élelmiszerrendszerért  
	Kérdések és válaszok: „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia – az egészséges és teljes mértékben fenntartható élelmiszerrendszerért  
	Kérdések és válaszok: „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia – az egészséges és teljes mértékben fenntartható élelmiszerrendszerért  
	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885
	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885
	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885

	 

	A Bizottságközleményeaz Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági ésszociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN

	 

	https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
	https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
	https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

	 





	 
	  
	4.2. Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra vonatkozó általános követelmények 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852

	 

	 
	Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról  
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf

	 



	A Bizottság (EU) 2018/307 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 28.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a Salmonella spp.-re vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló brojlercsirkehúsra (Gallus gallus) való kiterjesztéséről 
	A Bizottság (EU) 2018/307 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 28.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a Salmonella spp.-re vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló brojlercsirkehúsra (Gallus gallus) való kiterjesztéséről 
	A Bizottság (EU) 2018/307 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 28.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a Salmonella spp.-re vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló brojlercsirkehúsra (Gallus gallus) való kiterjesztéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232398377&uri=CELEX:32018R0307
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232398377&uri=CELEX:32018R0307
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232398377&uri=CELEX:32018R0307

	 



	A Bizottság (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról 
	A Bizottság (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról 
	A Bizottság (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról 
	A Bizottság (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624

	 



	A Bizottság (EU) 2019/627 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/627 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/627 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0627
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0627
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0627

	 

	Legújabb módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2503 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az (EU) 2019/627 végrehajtási rendeletnek az élő kagylókon, halászati termékeken vagy UV-sugárzással kapcsolatban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati rendelkezések tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

	 



	A BIZOTTSÁG 101/2013/EU RENDELETE (2013. február 4.) a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról 
	A BIZOTTSÁG 101/2013/EU RENDELETE (2013. február 4.) a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról 
	A BIZOTTSÁG 101/2013/EU RENDELETE (2013. február 4.) a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101
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	BizottságiszolgálatiMUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek értelmezésérőlIránymutatás az illetékes hatóságok számára 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_public_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_public_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_public_hu.pdf

	 



	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet

	az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 
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	Az agrárminiszter 
	1/2022. (III. 25.) AM utasítás
	1/2022. (III. 25.) AM utasítás

	 a Higiéniai Munkacsoport létrehozásáról és működtetéséről 





	4.3. Exportra és importra vonatkozó egyes előírások 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2019/625 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. A 12. cikkben és a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeket azonban 2021. április 21-től kell alkalmazni.)
	A BIZOTTSÁG (EU) 2019/625 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. A 12. cikkben és a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeket azonban 2021. április 21-től kell alkalmazni.)
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590234732156&uri=CELEX:32019R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590234732156&uri=CELEX:32019R0625

	 

	Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében tö
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 




	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235

	 

	Helyesbítés az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének az egyes élő víziállatok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. január 11-i (EU) 2022/36 bizottsági végrehajtási rendelethez 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0075.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC

	 

	  
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/630 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 16.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról (2021. április 21-én lépett hatályba).
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/630 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 16.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról (2021. április 21-én lépett hatályba).
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630

	 

	Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében tö
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizo
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizo
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122

	 

	Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/887 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 28.) az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer szerinti kódok, valamint egyes összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos áruk és kedvtelésből tartott madarak tekintetében tör
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (2021. április 21-én lépett hatályba)  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0405
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0405
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0405

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszerkészítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizot




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0632 
	A Bizottság (EU) 2019/2129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129

	 

	A Bizottság (EU) 2019/2130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/1873 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok, az állati melléktermékek és az összetett élelmiszer-készítmények fokozott hatósági ellenőrzéseinek az illetékes hatóságok általi összehangolt végrehajtására vonatkozó, határállomásokon alkalmazott eljárásokról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235740290&uri=CELEX:32019R1873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235740290&uri=CELEX:32019R1873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235740290&uri=CELEX:32019R1873

	 



	A Bizottság (EU) 2019/759 RENDELETE (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/759 RENDELETE (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/759 RENDELETE (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236027393&uri=CELEX:32019R0759
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236027393&uri=CELEX:32019R0759
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236027393&uri=CELEX:32019R0759

	 



	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	A Bizottság206/2010/EU RENDELETE (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206

	 

	 


	A Bizottság798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról 
	A Bizottság798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról 
	A Bizottság798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798

	 

	 


	A Bizottság2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777

	 



	A Bizottság (EU) 2020/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 5.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozataláról 
	A Bizottság (EU) 2020/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 5.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozataláról 
	A Bizottság (EU) 2020/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 5.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozataláról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1641&qid=1604738131798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1641&qid=1604738131798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1641&qid=1604738131798

	 

	 


	53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
	53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
	53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
	53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
	53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

	a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről.  

	A 97/78/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
	A 2017/625 rendelete alapján a fenti rendelet alapjául szolgáló irányelv 2019. december 14-ével hatályát vesztette. 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/2127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
	2019/2127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

	 (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról 

	 
	2021. április 20-ig az e rendelet 47. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó kérdések tekintetében e rendelet vonatkozó rendelkezése helyett a 97/78/EK irányelvnek az azokat szabályozó rendelkezései alkalmazandók. 
	General guidance on implementation and interpretation of article 24 of council directive 97/78/EC –re-enforced checks 
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf

	 



	158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
	158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
	158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
	158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
	158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

	a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről 



	A Kormány 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről 
	A Kormány 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről 
	A Kormány 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200083.KOR&celpara=&dbnum=1
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200083.KOR&celpara=&dbnum=1
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200083.KOR&celpara=&dbnum=1

	 

	Módosítása: A Kormány 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
	 




	4.4. Harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerekre és FCM-ekre vonatkozó speciális előírások 
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884

	 



	Az Európai Parlamentésa Tanács1935/04/EK RENDELETE (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlamentésa Tanács1935/04/EK RENDELETE (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlamentésa Tanács1935/04/EK RENDELETE (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807

	 



	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20150226
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20150226
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20150226

	 



	A Bizottság282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról 
	A Bizottság282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról 
	A Bizottság282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0282
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0282
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0282

	 



	A Bizottság450/2009/EK RENDELETE (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 
	A Bizottság450/2009/EK RENDELETE (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 
	A Bizottság450/2009/EK RENDELETE (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0450
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0450
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0450

	 





	4.5. Élelmiszer-kereskedelem 
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
	68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet

	az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 



	2003. évi XXXII. törvény
	2003. évi XXXII. törvény
	2003. évi XXXII. törvény
	2003. évi XXXII. törvény
	2003. évi XXXII. törvény

	a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

	 
	A Tanács338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0338
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0338
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0338

	 

	 
	A Bizottság792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0792
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0792
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0792

	 

	 
	A Bizottság865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0865
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0865
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0865

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/1587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 24.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerinti tilalmáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243235673&uri=CELEX:32019R1587
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243235673&uri=CELEX:32019R1587
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243235673&uri=CELEX:32019R1587

	 

	The European Union and Trade in Wild Fauna and Flora 
	http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
	http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
	http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm

	 

	292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
	292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
	292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

	 a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 



	13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
	13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
	13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
	13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
	13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

	 a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

	 


	25/1989. (III. 17.) MT rendelet
	25/1989. (III. 17.) MT rendelet
	25/1989. (III. 17.) MT rendelet
	25/1989. (III. 17.) MT rendelet
	25/1989. (III. 17.) MT rendelet

	 a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről 



	A Tanács515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok 
	A Tanács515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok 
	A Tanács515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok 




	és a Bizottság együttműködéséről 
	és a Bizottság együttműködéséről 
	és a Bizottság együttműködéséről 
	és a Bizottság együttműködéséről 
	és a Bizottság együttműködéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515

	 





	 
	4.6. Az élelmiszer jelöléssel kapcsolatos alapjogszabályok, tápértékjelölés 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is tartalmaz!) 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is tartalmaz!) 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is tartalmaz!) 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is tartalmaz!) 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Nettó mennyiségre vonatkozó betűméret előírást is tartalmaz!) 
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800013.NFG/ts/20180101/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800013.NFG/ts/20180101/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800013.NFG/ts/20180101/

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A0601924.EUP/ts/20121129/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A0601924.EUP/ts/20121129/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/57/id/A0601924.EUP/ts/20121129/

	 

	 
	Útmutató a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatához 
	https://ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf
	https://ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf
	https://ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169

	 

	 
	Rendelet-áttekintő előadás: Tápértékjelölés az élelmiszerekben  
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/75/71000/Schreibern%C3%A9_Moln%C3%A1r%20_E%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%202016%2006%2016.pdf

	 



	A Bizottság 2020/C32/01Közleménye az élelmiszerek elsődleges összetevőjének származás jelölésére vonatkozó, a Bizottság 2018/775/EU végrehajtási rendeletéhez 
	A Bizottság 2020/C32/01Közleménye az élelmiszerek elsődleges összetevőjének származás jelölésére vonatkozó, a Bizottság 2018/775/EU végrehajtási rendeletéhez 
	A Bizottság 2020/C32/01Közleménye az élelmiszerek elsődleges összetevőjének származás jelölésére vonatkozó, a Bizottság 2018/775/EU végrehajtási rendeletéhez 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131(01)&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131(01)&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131(01)&from=EN

	 



	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400036.FM/ts/20210101/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400036.FM/ts/20210101/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400036.FM/ts/20210101/

	 

	 
	Útmutató az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014 (XII. 17.) rendelethez 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/46/11000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2007%2015%20jav%20j%C3%BAl%2030%20().pdf

	 



	A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendeleteaz országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
	A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendeleteaz országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
	A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendeleteaz országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
	A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendeleteaz országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2200178.KOR/ts/20220601/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2200178.KOR/ts/20220601/

	 

	Hatályon kívül helyezte: ugyanzen rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2022. VI. 1-től. 


	Az Országos Főállatorvos 1/2022. számú határozata 
	Az Országos Főállatorvos 1/2022. számú határozata 
	Az Országos Főállatorvos 1/2022. számú határozata 
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/76620271/1_2022+ofa+hatarozat.pdf
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/76620271/1_2022+ofa+hatarozat.pdf
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/76620271/1_2022+ofa+hatarozat.pdf

	 

	Élelmiszer-összetevő helyettesítés:
	Élelmiszer-összetevő helyettesítés:
	https://portal.nebih.gov.hu/osszetevo-helyettesites
	https://portal.nebih.gov.hu/osszetevo-helyettesites

	 



	ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA az élelmiszerek címkéjén feltüntetett tápérték tűréshatáránakmeghatározása tekintetében való megfelelés ellenőrzéséről  
	ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA az élelmiszerek címkéjén feltüntetett tápérték tűréshatáránakmeghatározása tekintetében való megfelelés ellenőrzéséről  
	ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA az élelmiszerek címkéjén feltüntetett tápérték tűréshatáránakmeghatározása tekintetében való megfelelés ellenőrzéséről  
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_hu.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_hu.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_hu.pdf

	 



	ÚTMUTATÓAZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK RÉSZÉRE a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során alkalmazandó toleranciákról  
	ÚTMUTATÓAZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK RÉSZÉRE a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során alkalmazandó toleranciákról  
	ÚTMUTATÓAZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK RÉSZÉRE a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során alkalmazandó toleranciákról  
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf

	 

	Összefoglaló táblázat a toleranciákról: 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf

	 



	ÚTMUTATÓ az illetékes hatóságok részére az élelmiszer jelölésén feltüntetett rosttartalom meghatározását szolgáló analitikai módszerekre vonatkozóan (magyar nyelvű dokumentum) 
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	az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről  
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	4.9. Húsra, húskészítményekre vonatkozó szabályok 
	A Bizottság2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
	A Bizottság2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
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	A Bizottság2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
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	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendeleteés a 12. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról 
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	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelvea kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 
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	A Bizottság 2004/2002/EK RENDELETEaz egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló eljárásról (az export-visszatérítésekre vonatkozó mezőgazdasági termék-nomenklatúra egységes alkalmazása esetére vonatkozik!) 
	A Bizottság 2004/2002/EK RENDELETEaz egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló eljárásról (az export-visszatérítésekre vonatkozó mezőgazdasági termék-nomenklatúra egységes alkalmazása esetére vonatkozik!) 
	A Bizottság 2004/2002/EK RENDELETEaz egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló eljárásról (az export-visszatérítésekre vonatkozó mezőgazdasági termék-nomenklatúra egységes alkalmazása esetére vonatkozik!) 
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	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
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	A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
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	A BIZOTTSÁG 2001. november 26-i 2001/101/EK IRÁNYELVEaz élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvmódosításáról 
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	 Húskészítmények hústartalmának mennyiségi jelölése és a hústartalom mennyiségének meghatározása - 2010. december - Próbaverzió 
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	Eltérő húsalapanyagokat tartalmazó párizsi és párizsinaknem nevezhető „rúdkészítmények” összehasonlítása  
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	4.10. Tojásra vonatkozó szabályok 
	A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
	A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
	A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
	A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
	A Bizottság1688/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
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	A Bizottság427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről  
	A Bizottság427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről  
	A Bizottság427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről  
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	4.11. Tej és tejtermékekre vonatkozó szabályok 
	16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
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	a nyers tej vizsgálatáról (Mintavételi előírást is tartalmaz!) 



	A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve
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	A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve

	 a nyers tej árkonzekvens minősítésének mintavételi és vizsgálati módszereiről  



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 37. mellékletében megjelent 
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	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 számú előírása

	 a közvetlen emberi fogyasztásra szánt hõkezelt tej mintavételi és vizsgálati módszereirõl  
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	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 22. mellékletében megjelent 
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	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114 számú előírása

	 a részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekrõl (Sûrített tej és tejpor) 
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	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 36. mellékletében megjelent 
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	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-87/524 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-87/524 számú előírása

	 a sûrített tej és tejporfélék mintavételi módszereiről  
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	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent 
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	 a sûrített tej és tejporfélék vizsgálatáról  
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	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása
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	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása

	az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról 

	Helyesbítés az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2015/2203 irányelvhez 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0011.01.HUN&toc=OJ:L:2017:244:TOC
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	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 35. mellékletében megjelent 
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	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása

	 az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereirõl 
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	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-85/503 számú előírása

	 az étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereirõl  

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása a tejtermékekről 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása a tejtermékekről 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása a tejtermékekről 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/54/b1000/1-3_51-1.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/54/b1000/1-3_51-1.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/54/b1000/1-3_51-1.pdf

	 

	A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/19-1 számú előírása a tejtermékekről 
	A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 33/2021. (IX. 29.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR7.) megállapított 13. melléklet rendelkezéseinek nem megfelelő, de a MódR7. hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos előírásoknak megfelelő termékek a MódR7. hatálybalépésének napjától számított 12. hónap utolsó napjáig előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak. 
	Kötelezően alkalmazandó: 2022. október 31-től. 
	vegleges_előírás_jogtárból.pdf (kormany.hu)
	vegleges_előírás_jogtárból.pdf (kormany.hu)
	vegleges_előírás_jogtárból.pdf (kormany.hu)

	 

	A régi MÉ-nek megfelelő termékek 2022. október 31-ig előállíthatók és a minőségmegőrzési idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak. 
	 


	Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv

	 Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek  



	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve

	a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékekről 

	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  





	Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 
	Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 
	Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 
	Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 
	Az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021

	 





	 
	4.12. Halakra és halászati termékekre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 38. mellékletében a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos nevéről és kereskedelmi megnevezéséről  
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/86/22000/17__03_2018_hal_38_mell%C3%A9klet_20150624.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/86/22000/17__03_2018_hal_38_mell%C3%A9klet_20150624.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/86/22000/17__03_2018_hal_38_mell%C3%A9klet_20150624.pdf

	 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652

	 



	GUIDANCE DOCUMENT FOR VETERINARY CONTROLS ON CONSIGNMENTS OF FISHERY PRODUCTS ORIGINATING FROM THIRD COUNTRIES 
	GUIDANCE DOCUMENT FOR VETERINARY CONTROLS ON CONSIGNMENTS OF FISHERY PRODUCTS ORIGINATING FROM THIRD COUNTRIES 
	GUIDANCE DOCUMENT FOR VETERINARY CONTROLS ON CONSIGNMENTS OF FISHERY PRODUCTS ORIGINATING FROM THIRD COUNTRIES 
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_controls_fish_third.pdf
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_controls_fish_third.pdf
	http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_guidance_controls_fish_third.pdf

	 



	Kaviár 
	Kaviár 
	Kaviár 
	STANDARD FOR STURGEON CAVIAR (CODEX STAN 291 – 2010): 
	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf
	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf
	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B291-2010%252FCXS_291e_2013.pdf

	 



	EUROPEAN GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR SMOKED AND/OR SALTED AND/OR MARINATED FISH  
	EUROPEAN GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR SMOKED AND/OR SALTED AND/OR MARINATED FISH  
	EUROPEAN GUIDE TO GOOD PRACTICE FOR SMOKED AND/OR SALTED AND/OR MARINATED FISH  
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf

	 





	4.13. Olajokra, zsiradékokra, margarinra vonatkozó szabályok 
	A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 445/2007/EK RENDELETE (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248529327&uri=CELEX:32007R0445
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248529327&uri=CELEX:32007R0445
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248529327&uri=CELEX:32007R0445

	 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 2568/91/EGK bizottsági rendelet és a 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 2568/91/EGK bizottsági rendelet és a 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 2568/91/EGK bizottsági rendelet és a 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	2022. november 24-től hatályos. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2104
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2104
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2104

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 29.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások megfelelőségi ellenőrzésére és az olívaolaj jellemzőinek elemzési módszereire vonatkozó szabályok megállapításáról 
	2022. november 24-től hatályos. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2105
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2105
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2105

	 

	 


	2014/C 465/02:
	2014/C 465/02:
	2014/C 465/02:
	2014/C 465/02:
	2014/C 465/02:

	 Az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK bizottsági rendelet XXI. mellékletében szereplő, az olívaolaj és az olívapogácsa-olaj tekintetében felsorolt kémiai jellemzőkhöz tartozó kódok 

	 
	A Bizottság (EU) 2017/1183 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248718496&uri=CELEX:32017R1183
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248718496&uri=CELEX:32017R1183
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248718496&uri=CELEX:32017R1183

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK RENDELETE az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK RENDELETE az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK RENDELETE az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853

	 



	MÉ 2-221 számú irányelv  
	MÉ 2-221 számú irányelv  
	MÉ 2-221 számú irányelv  
	Étolajok 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/74/b1000/2-221_2016-06-09.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/74/b1000/2-221_2016-06-09.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/74/b1000/2-221_2016-06-09.pdf

	 





	Melléklete  
	Melléklete  
	Melléklete  
	Melléklete  
	Melléklete  
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet-iranyelvek
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet-iranyelvek
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet-iranyelvek

	 



	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú előírása

	az élelmiszerek előállítása során felhasználhatóextrakciós oldószerekrõl  

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 





	4.14. Kakaó-, csokoládé- és édesipari termékekre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	Az Európai Parlament és Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről 
	Az Európai Parlament és Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről 
	Az Európai Parlament és Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0036-20131118&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0036-20131118&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0036-20131118&from=HU

	 



	MÉ 2-84 irányelv
	MÉ 2-84 irányelv
	MÉ 2-84 irányelv
	MÉ 2-84 irányelv
	MÉ 2-84 irányelv

	Édesipari termékek 



	Cocoa and chocolate products Guidance Notes Cocoa and Chocolate Products Regulations 2003. 
	Cocoa and chocolate products Guidance Notes Cocoa and Chocolate Products Regulations 2003. 
	Cocoa and chocolate products Guidance Notes Cocoa and Chocolate Products Regulations 2003. 
	https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_Standards_Training_Manual.pdf
	https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_Standards_Training_Manual.pdf
	https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_Standards_Training_Manual.pdf

	 

	https://courses.ecolechocolat.com/lobjects/pdf/chocguidance.pdf
	https://courses.ecolechocolat.com/lobjects/pdf/chocguidance.pdf
	https://courses.ecolechocolat.com/lobjects/pdf/chocguidance.pdf

	 





	4.15. Kávéra és kávékészítményekre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú előírása

	a kávé- és cikóriakivonatokról 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-231 számú irányelve

	 a kávéról, kávékeverékről, pótkávéról és egyéb kávékészítményekről 



	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE(2009. április 23.)az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről Extrahálószer maximális mennyiségét szabja meg 
	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE(2009. április 23.)az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről Extrahálószer maximális mennyiségét szabja meg 
	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE(2009. április 23.)az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről Extrahálószer maximális mennyiségét szabja meg 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0032-20161109&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0032-20161109&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0032-20161109&from=EN

	 





	4.16. Gyümölcslevekre és hasonló termékekre, gyümölcsdzsemre, zselére, marmeládra és cukrozott gesztenyekrémre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 11. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú előírása

	a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 

	Az MÉ alapjául szolgáló, a Tanács2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552120536022&uri=CELEX:02001L0112-20141005
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552120536022&uri=CELEX:02001L0112-20141005
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552120536022&uri=CELEX:02001L0112-20141005

	 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/113 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/113 számú előírása

	 az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém termékekrõl 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítő 2005/23. szám (2005. november 30.) 
	Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítő 2005/23. szám (2005. november 30.) 
	Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítő 2005/23. szám (2005. november 30.) 
	(A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, Gyümölcslevek, üdítőitalok Szakbizottság kiadványa)  
	http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm
	http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm
	http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm

	 



	A Bizottság 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 
	A Bizottság 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 
	A Bizottság 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 
	COMMISSION RECOMMENDATION
	COMMISSION RECOMMENDATION
	COMMISSION RECOMMENDATION

	 of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in apple juice and apple juice ingredients in other beverages (2003/598/EC) – csak angol nyelven jelent meg 





	4.17. Tartósított termékekre vonatkozó szabályok 
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve

	a hőkezeléssel tartósított élelmiszerekről 

	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-602 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-602 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-602 számú irányelve

	a vízelvonással tartósított zöldség és gyümölcs termékekről 

	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve

	 a savanyúságokról 

	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve

	az egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 



	MÉ 2 - 101 számú irányelve
	MÉ 2 - 101 számú irányelve
	MÉ 2 - 101 számú irányelve
	MÉ 2 - 101 számú irányelve
	MÉ 2 - 101 számú irányelve

	a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott egyes feldolgozott gyümölcstermékekről 





	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	 a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  





	4.18. Gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok 
	A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 
	A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 
	A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 
	A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 
	A TANÁCS IRÁNYELVE (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A01989L0108-20130701
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A01989L0108-20130701
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A01989L0108-20130701

	 

	 
	 


	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete  
	16. mellékletében megjelent 
	16. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú előírása

	 a gyorsfagyasztott élelmiszerekrõl 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 

	17. mellékletében megjelent 
	17. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-92/2 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-92/2 számú előírása

	 a gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárásról és vizsgálati módszerrõl
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 



	A Bizottság 37/2005/EK RENDELETE (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről 
	A Bizottság 37/2005/EK RENDELETE (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről 
	A Bizottság 37/2005/EK RENDELETE (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402493002113&uri=CELEX:32005R0037
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402493002113&uri=CELEX:32005R0037
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402493002113&uri=CELEX:32005R0037

	 



	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve

	az egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 



	EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria  
	EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria  
	EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria  
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks

	 



	Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020 
	Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020 
	Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020 
	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/

	 



	NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 
	NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 
	NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 
	https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file
	https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file
	https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file

	 





	4.19. Jégkrémre vonatkozó szabályok 
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve

	a jégkrémről (módosított irányelv!) A második, módosított kiadásnak megfelelő összetételű és jelölésű termékek 2020. augusztus 31-ig hozhatók forgalomba és azok a minőség-megőrzési idejük lejártáig maradhatnak forgalomban. 



	Útmutató a jégkrémgyártás jó higiéniai gyakorlatához 
	Útmutató a jégkrémgyártás jó higiéniai gyakorlatához 
	Útmutató a jégkrémgyártás jó higiéniai gyakorlatához 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/db/40000/j%C3%A9gkr%C3%A9mgy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/db/40000/j%C3%A9gkr%C3%A9mgy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/db/40000/j%C3%A9gkr%C3%A9mgy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf

	 



	 
	 
	 




	 
	4.20. Mézre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírása

	a mézről 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 

	Értelmező dokumentum a 2001/110/EK irányelv végrehajtásához 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok

	 



	MÉ 2-100. sz. irányelv
	MÉ 2-100. sz. irányelv
	MÉ 2-100. sz. irányelv
	MÉ 2-100. sz. irányelv
	MÉ 2-100. sz. irányelv

	 megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről 



	MÉ 3-2-2009/1 irányelv
	MÉ 3-2-2009/1 irányelv
	MÉ 3-2-2009/1 irányelv
	MÉ 3-2-2009/1 irányelv
	MÉ 3-2-2009/1 irányelv

	méz mintavételi és vizsgálati módszerek 



	Méz – részletes információk az Unió méz termeléséről 
	Méz – részletes információk az Unió méz termeléséről 
	Méz – részletes információk az Unió méz termeléséről 
	https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/honey_en
	https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/honey_en
	https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/honey_en

	 



	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652
	http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1652

	 





	4.21. Cukorra és cukortermékekre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet  
	20. mellékletében megjelent 
	20. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú előírása

	az emberi fogyasztásra szánt egyes 





	cukortermékekrõl 
	cukortermékekrõl 
	cukortermékekrõl 
	cukortermékekrõl 
	cukortermékekrõl 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 

	31. mellékletében megjelent 
	31. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/796 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/796 számú előírása

	 a cukortermékek vizsgálati módszereirõl  

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 



	A Bizottság1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.) az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról 
	A Bizottság1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.) az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról 
	A Bizottság1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.) az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31969R1265
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31969R1265
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31969R1265

	 



	MÉ 2-241 számú irányelv
	MÉ 2-241 számú irányelv
	MÉ 2-241 számú irányelv
	MÉ 2-241 számú irányelv
	MÉ 2-241 számú irányelv

	 Egyes cukortermékek 



	 
	 
	 




	4.22. A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített vízre, szikvízre vonatkozó szabályok 
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	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 



	A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet, valamint a módosítására kiadott 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet szövege és kommentárja 
	A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet, valamint a módosítására kiadott 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet szövege és kommentárja 
	A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet, valamint a módosítására kiadott 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet szövege és kommentárja 
	http://www.asvanyvizek.hu/js/tinymce/plugins/filemanager/files/asvanyiny/elszi_4_20081125.pdf
	http://www.asvanyvizek.hu/js/tinymce/plugins/filemanager/files/asvanyiny/elszi_4_20081125.pdf
	http://www.asvanyvizek.hu/js/tinymce/plugins/filemanager/files/asvanyiny/elszi_4_20081125.pdf

	 



	A Bizottság115/2010/EU RENDELETE(2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről  
	A Bizottság115/2010/EU RENDELETE(2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről  
	A Bizottság115/2010/EU RENDELETE(2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402498058288&uri=CELEX:32010R0115
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402498058288&uri=CELEX:32010R0115
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402498058288&uri=CELEX:32010R0115

	 



	5/2023. (I. 12.)Korm. rendeletaz ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Hatályos: 2023. január 13-tól 
	5/2023. (I. 12.)Korm. rendeletaz ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Hatályos: 2023. január 13-tól 
	5/2023. (I. 12.)Korm. rendeletaz ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Hatályos: 2023. január 13-tól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D13
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D13
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dmunka2%26pagenum%3D13

	 

	Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 Európai Parlament és Tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
	 
	201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet
	201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet
	201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet

	az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  

	Hatálytalan: 2023. I.12-étől. 
	 
	A Tanács (EU) 14/2020 álláspontja első olvasatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) 
	A Tanács által 2020. október 23-án elfogadott szöveg (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 410/01 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC

	 

	A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 14/2020 álláspontja első olvasatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából (2020/C 410/02) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.410.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A410%3ATOC

	 

	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 IRÁNYELVE (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.HUN

	 

	I. Melléklet   
	Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének értékelésére szolgáló parametrikus értékek minimum követelményei. 
	II. Melléklet     
	Monitorozás 
	III. Melléklet 
	A paraméterek elemzésére vonatkozó előírások 
	A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1–18. cikknek, a 23. cikknek, valamint az I–V. mellékletnek 2023. január 12-ig megfeleljenek. 


	A Bizottság (EU) 2022/679 végrehajtási határozata (2022. január 19.) az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz tekintetében aggodalomra okot adó anyagok és vegyületek megfigyelési listájának létrehozásáról 
	A Bizottság (EU) 2022/679 végrehajtási határozata (2022. január 19.) az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz tekintetében aggodalomra okot adó anyagok és vegyületek megfigyelési listájának létrehozásáról 
	A Bizottság (EU) 2022/679 végrehajtási határozata (2022. január 19.) az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz tekintetében aggodalomra okot adó anyagok és vegyületek megfigyelési listájának létrehozásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC#ntr1-L_2022124HU.01004101-E0001

	 



	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2020/741 RENDELETE (2020. május 25.) a víz újrafelhasználására vonatkozó 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2020/741 RENDELETE (2020. május 25.) a víz újrafelhasználására vonatkozó 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2020/741 RENDELETE (2020. május 25.) a víz újrafelhasználására vonatkozó 




	minimumkövetelményekről 
	minimumkövetelményekről 
	minimumkövetelményekről 
	minimumkövetelményekről 
	minimumkövetelményekről 
	Ezt a rendeletet 2023. június 26-tól kell alkalmazni. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741

	 



	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

	a természetes gyógytényezőkről 





	4.23. Gabonaipari termékekre vonatkozó szabályok 
	MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 
	MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 
	MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 
	MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 
	MÉ 2-201 számú irányelv Malomipari termékek 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-201-Malomipari%20term%C3%A9kek%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf

	 

	Az irányelv előírásainak meg nem felelő, ezen irányelv közzétételét megelőzően alkalmazandó követelményeket kielégítő tönkölybúza-, tritikálé őrlemények a kihirdetést (2020. március 6.) követő 18. hónap végéig tarthatók forgalomban. 


	A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának közleménye a 2020. évi liszt jellegmintákról 
	A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának közleménye a 2020. évi liszt jellegmintákról 
	A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának közleménye a 2020. évi liszt jellegmintákról 
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-319ec50a0113?t=1583744778442
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-319ec50a0113?t=1583744778442
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2020_OFA_hatarozat.pdf/438a5c04-78ad-cb81-e8a1-319ec50a0113?t=1583744778442

	 



	A Bizottság2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249188552&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249188552&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249188552&uri=CELEX:32010D0315

	 

	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884

	 





	4.24. Sütő-és cukrászipari termékekre vonatkozó szabályok 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről  
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 39. mellékletében megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről  
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/4a/02000/1_3_16_1%20M%C3%89%20S%C3%BCt%C5%91ipari%20term%C3%A9kek_%202018%20janu%C3%A1r%201_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf

	 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírása

	a hagyományőrző cukrászati termékekről 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  





	4.25. Száraztésztákra vonatkozó szabályok 
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  
	A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról  
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%202-321%20Sz%C3%A1razt%C3%A9szt%C3%A1k%20ir%C3%A1nyelv-2020.pdf

	 





	4.26. Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó szabályok 
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve

	a fűszerpaprika őrleményről 

	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-108 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-108 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-108 számú irányelve

	a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott fűszerpaprika-őrleményről 



	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3/18-1 számú előírása

	 a füstölt fűszerpaprika-őrleményről 

	A fenti rendelkezéseknek nem megfelelő termékek 2020. március 28-tól számított 2 évig előállíthatók és a minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomba hozhatóak! 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  



	Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások: 
	Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások: 
	Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások: 
	L
	LI
	LBody
	Span
	➢ Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika
	➢ Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika

	,  


	LI
	LBody
	Span
	➢ Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény
	➢ Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

	 







	4.27. Gyógynövényekre vonatkozó szabályok 
	Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  
	Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  
	Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  
	Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  
	Az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő:  
	Alkalmazasra_nem_-javasolt_novenyek_20220609.pdf (gov.hu)
	Alkalmazasra_nem_-javasolt_novenyek_20220609.pdf (gov.hu)
	Alkalmazasra_nem_-javasolt_novenyek_20220609.pdf (gov.hu)

	 





	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)
	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu)

	 



	Tea and Herbal Infusions 
	Tea and Herbal Infusions 
	Tea and Herbal Infusions 
	https://www.thie-online.eu/about-thie/publications/
	https://www.thie-online.eu/about-thie/publications/
	https://www.thie-online.eu/about-thie/publications/

	 





	4.28. Gombákra vonatkozó szabályok 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	107/2011. (XI. 10.) VM rendelete
	107/2011. (XI. 10.) VM rendelete

	az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 



	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet

	az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 



	82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
	82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
	82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
	82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
	82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

	 a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 



	A Bizottság 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról  
	A Bizottság 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról  
	A Bizottság 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543

	 

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1845 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet I. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1845 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet I. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1845 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 29.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet I. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.256.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A256%3ATOC

	 

	 
	A Bizottság közleménye
	A Bizottság közleménye
	A Bizottság közleménye

	 – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez 





	4.29. Csírákra vonatkozó szabályok 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.442.01.0001.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.442.01.0001.01.HUN

	 

	Módosításai: 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2504 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos halászati termékek és állati eredetű, nagymértékben finomított termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták és hatósági bizonyítványminták, valamint az egyes összetett élelmiszer-készítmények Unióba történő beléptetésére vonatkozó magántanúsítvány-minta tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2504 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos halászati termékek és állati eredetű, nagymértékben finomított termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták és hatósági bizonyítványminták, valamint az egyes összetett élelmiszer-készítmények Unióba történő beléptetésére vonatkozó magántanúsítvány-minta tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2504 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 19.) az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos halászati termékek és állati eredetű, nagymértékben finomított termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták és hatósági bizonyítványminták, valamint az egyes összetett élelmiszer-készítmények Unióba történő beléptetésére vonatkozó magántanúsítvány-minta tekintetében történő módosításáról 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

	 

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az (EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról  
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az (EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról  
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az (EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról  


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC

	  

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/619 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/619 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/619 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC

	  

	 


	A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
	A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
	A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073

	 



	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes 
	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes 
	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes 




	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf

	 

	Sprouts and seeds intended for sprouting: Q&A guidance on the package of EU regulations for food business operators and local authorities 
	https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/sprouts-and-seeds-sprouting-guidance.pdf.pdf
	https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/sprouts-and-seeds-sprouting-guidance.pdf.pdf
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	4.30. Alkoholos italok 
	A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 kieg
	A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 kieg
	A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 kieg
	A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 kieg
	A Bizottság(EU) 2019/934 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 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 kieg
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	Azeurópai Parlament és Tanács1308/2013/EU RENDELETE 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 
	Azeurópai Parlament és Tanács1308/2013/EU RENDELETE 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 
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	A Bizottság (EU) 2019/33 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/33 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/33 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről 
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	A Bizottság (EU)2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására von
	A Bizottság (EU)2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására von
	A Bizottság (EU)2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására von
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	A Bizottság 555/2008/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 555/2008/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
	A Bizottság 555/2008/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
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	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 RENDELETE (2019. április 17.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 RENDELETE (2019. április 17.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 RENDELETE (2019. április 17.) 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 
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	A Bizottság 716/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról 
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	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) 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 
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	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32011R1169

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU)852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
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	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 
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	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 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1334
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1334
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1334

	 



	A Bizottság 1129/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról 
	A Bizottság 1129/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról 
	A Bizottság 1129/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=EN

	 



	2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
	2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
	2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400018.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400018.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400018.tv

	 



	127/2009. (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 
	127/2009. (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 
	127/2009. (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900127.fvm

	 



	27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 
	27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 
	27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100027.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100027.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100027.vm

	 



	70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 
	70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 
	70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200070.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200070.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200070.vm

	 



	2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
	2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
	2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800073.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800073.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800073.tv

	 



	1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 
	1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 
	1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.tv

	 



	2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
	2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
	2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200030.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200030.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200030.tv

	 



	82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról  
	82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról  
	82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról  
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200082.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200082.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200082.vm

	 



	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400036.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400036.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400036.fm

	 



	3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 
	3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 
	3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000003.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000003.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000003.vm

	 



	13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről 
	13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800013.nfg
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800013.nfg
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800013.nfg

	 



	74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 
	74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 
	74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200074.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200074.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200074.vm

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelv aKézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelv aKézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelv aKézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf

	 



	Műszaki dokumentációk 
	Műszaki dokumentációk 
	Műszaki dokumentációk 
	Pálinka, Törkölypálinka, Békési Szilvapálinka, Gönci Barackpálinka, Kecskeméti Barackpálinka, Szabolcsi Almapálinka, Szatmári Szilvapálinka, Újfehértói Meggypálinka, Göcseji Körtepálinka, Pannonhalmi Törkölypálinka, Nagykunsági Szilvapálinka, Nagykunsági Birspálinka, Vasi Vadkörtepálinka, Homokháti Őszibarack pálinka, Nagykörűi Cseresznyepálinka, Madarasi Birspálinka, Sárréti Kökénypálinka 


	Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelv a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátottsörök 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelv a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátottsörök 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelv a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátottsörök 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/3b/a2000/2-106.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/3b/a2000/2-106.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/3b/a2000/2-106.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelv a Megkülönböztető minőségi jelöléssel gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelv a Megkülönböztető minőségi jelöléssel gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelv a Megkülönböztető minőségi jelöléssel gyümölcsborok 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú irányelv a Gyümölcsbor alapú alkoholos italok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú irányelv a Gyümölcsbor alapú alkoholos italok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú irányelv a Gyümölcsbor alapú alkoholos italok 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/74/b1000/2-701.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/74/b1000/2-701.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/74/b1000/2-701.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú irányelv a Sör 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú irányelv a Sör 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú irányelv a Sör 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf

	 





	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelv a Gyümölcsborok 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5b/a2000/2-703-3_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5b/a2000/2-703-3_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5b/a2000/2-703-3_2016-12-15.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/1 számú irányelv az Almabor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/1 számú irányelv az Almabor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/1 számú irányelv az Almabor 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/2 számú irányelv a Körtebor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/2 számú irányelv a Körtebor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/2 számú irányelv a Körtebor 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/3 számú irányelv a Ribizlibor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/3 számú irányelv a Ribizlibor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/3 számú irányelv a Ribizlibor 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/4 számú irányelv a Szilvabor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/4 számú irányelv a Szilvabor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/4 számú irányelv a Szilvabor 
	 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf

	 



	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/5 számú irányelv a Meggybor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/5 számú irányelv a Meggybor 
	Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/5 számú irányelv a Meggybor 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/4b/a2000/2-703_2016-12-15.pdf

	 



	COMMENDIUM OF INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS-OIV 
	COMMENDIUM OF INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS-OIV 
	COMMENDIUM OF INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS-OIV 
	Maximum acceptable limits of various substances contained in wine 
	https://www.oiv.int/public/medias/3741/e-code-annex-maximum-acceptable-limits.pdf
	https://www.oiv.int/public/medias/3741/e-code-annex-maximum-acceptable-limits.pdf
	https://www.oiv.int/public/medias/3741/e-code-annex-maximum-acceptable-limits.pdf

	 





	4.31. Adalékanyagok 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 
	2019/1381 RENDELETE
	2019/1381 RENDELETE

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

	Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől kell alkalmazni. 
	 
	A Bizottság234/2011/EU RENDELETE (2011. március 10.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234

	 

	Módosítása 
	A Bizottság (EU) 2020/1823 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 2.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 234/2011/EU rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0043.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC

	 

	Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni a Bizottsághoz az ezen időponttól kezdődően benyújtott kérelmekre. 
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	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1334
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1334

	 

	 
	A Bizottság872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402843753135&uri=CELEX:32012R0872
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402843753135&uri=CELEX:32012R0872
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402843753135&uri=CELEX:32012R0872

	 

	 
	Aromaanyagokra vonatkozó adatbázis 
	https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home
	https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home
	https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home

	 

	Ízesítők 
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings_en

	 

	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/eu-lists-flavourings_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/eu-lists-flavourings_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/eu-lists-flavourings_en

	 



	A Bizottság873/2012/EU RENDELETE (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 
	A Bizottság873/2012/EU RENDELETE (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 
	A Bizottság873/2012/EU RENDELETE (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0873

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK RENDELETE az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra kerülő füstaromákról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK RENDELETE az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra kerülő füstaromákról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK RENDELETE az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra kerülő füstaromákról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2065
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2065
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2065

	 

	 
	A Bizottság 627/2006/EK RENDELETE(2006. április 21.) a 2065/2003/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történő végrehajtásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844127493&uri=CELEX:32006R0627
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844127493&uri=CELEX:32006R0627
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844127493&uri=CELEX:32006R0627

	 

	 
	A Bizottság1321/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844183862&uri=CELEX:32013R1321
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844183862&uri=CELEX:32013R1321
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844183862&uri=CELEX:32013R1321

	 

	 
	Füst ízesítők szabályozásának megújítása 
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/smoke-flavouring-renewals-existing_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/smoke-flavouring-renewals-existing_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/flavourings/smoke-flavouring-renewals-existing_en

	 



	Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties and a flavour enhancer 
	Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties and a flavour enhancer 
	Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties and a flavour enhancer 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.pdf

	 

	 
	Guidelines on flavourings 




	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf

	 

	CIAA GUIDELINES on Regulation (EC) No. 1334/2008 on Flavourings and Certain Food Ingredients with Flavouring Properties for Use in and on Foods 
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/publications_documents/Guidelines_on_Flavourings_-_FoodDrinkEurope.pdf

	 

	http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
	http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
	http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available

	 

	 
	EFFA Best Practice Guidance Document on Plant Extracts Rich in Constituents Capable of Performing a Technological Function in Food 
	effa-bp-gd_plant-extracts-rich-in-constituents-capable-of-performing-technological-function_310519.pdf (assets-servd.host)
	effa-bp-gd_plant-extracts-rich-in-constituents-capable-of-performing-technological-function_310519.pdf (assets-servd.host)
	effa-bp-gd_plant-extracts-rich-in-constituents-capable-of-performing-technological-function_310519.pdf (assets-servd.host)

	 

	 




	4.33. Csomagolóanyagok, élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok, tárgyak 
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról  
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról  
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról  
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról  
	A Bizottság10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010

	 

	Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, amelyeknek a szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel!  
	 
	Uniós iránymutatás az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendeletről 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf

	 

	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendeletre vonatkozó, a szállítói láncban végzett tájékoztatással kapcsolatos uniós iránymutatás 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf

	 

	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf

	 

	 
	A Bizottság 2010/169/EU HATÁROZATA (2010. március 19.) a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagoknak – a 2002/72/EK irányelvben foglalt – uniós listájára történő fel nem vételéről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252878464&uri=CELEX:32010D0169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252878464&uri=CELEX:32010D0169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252878464&uri=CELEX:32010D0169

	 

	 
	Update of the risk assessment of ‘wood flour and fibres, untreated’ (FCM No 96) for use in food contact materials, and criteria for future applications of materials from plant origin as additives for plastic food contact materials 
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902

	 

	 
	Plastic materials 
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance

	 

	 
	A műanyagokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató (Irish FSA): 
	http://easydoc.fsai.ie/
	http://easydoc.fsai.ie/
	http://easydoc.fsai.ie/

	  

	https://www.fsai.ie/food_businesses/food_contact_materials/intro.html
	https://www.fsai.ie/food_businesses/food_contact_materials/intro.html
	https://www.fsai.ie/food_businesses/food_contact_materials/intro.html

	 

	 
	Bambusz használata műanyagban 
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en

	 

	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623.pdf

	 

	https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu
	https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu
	https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu

	 



	A Bizottság (EU) 2018/213 RENDELETE (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2018/213 RENDELETE (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2018/213 RENDELETE (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2018/213 RENDELETE (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252933087&uri=CELEX:32018R0213
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590252933087&uri=CELEX:32018R0213

	 

	For further information: Questions & Answers on BPA 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf

	 





	 
	 
	 
	 
	 
	Implementation of Commission Regulation (EU) No 2018/213 on the use of bisphenol A invarnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf

	 



	A Bizottság284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról 
	A Bizottság284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról 
	A Bizottság284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284

	 

	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_decl-compl-284-2011.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_decl-compl-284-2011.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_decl-compl-284-2011.pdf

	 



	9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet
	9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet
	9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet
	9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet
	9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet

	 a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről 



	38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
	38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
	38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
	38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
	38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

	 a gyermekjátékok biztonságáról 

	https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en
	https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en
	https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en

	 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–2007/42 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–2007/42 számú előírása

	 az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ regenerált cellulózfilmekrõl 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 

	Regenerated cellulose film 
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance

	 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–78/142 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–78/142 számú előírása

	 az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal szemben támasztott minõségi követelményekrõl 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–82/711 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–82/711 számú előírása

	 az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatairól 

	2016. január 1-től a 10/2011/EU rendelet 16. cikkében említett igazoló dokumentumok alapjául a kioldódás vizsgálatára vonatkozó, a 18. cikkben megállapított szabályoknak kell szolgálniuk. 
	 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	 



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–84/500 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–84/500 számú előírása

	 az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ kerámiatárgyakról 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara

	= 

	Ceramics 
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
	https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance

	 

	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/ceramic-and-vitreous-fcms_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/ceramic-and-vitreous-fcms_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/ceramic-and-vitreous-fcms_en

	 



	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	49/2014. (IV. 29.) VM rendelete
	49/2014. (IV. 29.) VM rendelete

	az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 



	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2017/84 AJÁNLÁSA
	2017/84 AJÁNLÁSA

	 (2017. január 16.) az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban előforduló ásványolaj-szénhidrogének nyomon követéséről 

	 
	Útmutató az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban előforduló ásványolaj szénhidrogének ellenőrzéséhez szükséges mintavételezéshez, vizsgálathoz és adatszolgáltatáshoz 
	http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694
	http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694
	http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694

	 



	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	A Kormány 
	442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
	442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete

	 a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl  

	Módosítása: A Kormány 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 


	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/794 AJÁNLÁSA
	2019/794 AJÁNLÁSA

	 (2019. május 15.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokból és tárgyakból kioldódó egyes anyagok előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről 



	FCM–ekkel kapcsolatos dokumentumok katalógusa 
	FCM–ekkel kapcsolatos dokumentumok katalógusa 
	FCM–ekkel kapcsolatos dokumentumok katalógusa 
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en

	 



	Felhasználandó anyagok engedélyezése (EN) 
	Felhasználandó anyagok engedélyezése (EN) 
	Felhasználandó anyagok engedélyezése (EN) 
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en

	 



	Jogi szabályozás áttekintése 
	Jogi szabályozás áttekintése 
	Jogi szabályozás áttekintése 
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en

	 





	 
	 
	 
	 
	 
	Non-harmonised food contact materials in the EU 
	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study
	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study
	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study

	 

	 
	Vizsgálati útmutatók (Technical guidelines) 
	https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/technical-guidelines
	https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/technical-guidelines
	https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/technical-guidelines

	 

	 
	Az Európa Tanács útmutatói egyes anyagcsoportokra vonatkozóan 
	COUNCIL OF EUROPE’S POLICY STATEMENTS CONCERNING MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS 
	https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements
	https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements
	https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements

	 

	 
	EGYÉB TAGÁLLAMI, VAGY IPARI ÚTMUTATÓK 
	Guidance on Legal Compliance and Best Practice for Business Documentation MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD  
	Guidance on Legal Compliance and Best Practice for Business Documentation MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD  
	http://www.foodlaw.reading.ac.uk/pdf/uk-09009-packaging-guide.pdf
	http://www.foodlaw.reading.ac.uk/pdf/uk-09009-packaging-guide.pdf

	 

	Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with a focus on kitchenware) Útmutató az élelmiszerekkel érintkező termékek vizsgálati körülményeiről  
	Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with a focus on kitchenware) Útmutató az élelmiszerekkel érintkező termékek vizsgálati körülményeiről  
	https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/guidelines_on_testing_conditions_for_articles_in_contact_with_foodstuffs.pdf
	https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/guidelines_on_testing_conditions_for_articles_in_contact_with_foodstuffs.pdf

	 

	In-house documentation Nordic check lists to industry and trade 
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700845/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700845/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700845/FULLTEXT01.pdf

	 

	 
	Nordic checklist food contact materials 
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf

	 

	https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false
	https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false
	https://books.google.hu/books?id=JrgtCwAAQBAJ&pg=PT9&lpg=PT9&dq=Declaration+of+Compliance+(DoC)+FCM&source=bl&ots=hviJB_0068&sig=3Js9GEszHIybwMtAF4vGThfMf1k&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiclMnJ9ObRAhWCJ5oKHW0xBbkQ6AEIXzAJ#v=onepage&q&f=false

	 

	 
	Nyomdafesték 
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702311/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702311/FULLTEXT01.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702311/FULLTEXT01.pdf

	 

	 
	Papír, karton 
	http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702064&dswid=-6181
	http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702064&dswid=-6181
	http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702064&dswid=-6181

	 

	https://rm.coe.int/16804e4794
	https://rm.coe.int/16804e4794
	https://rm.coe.int/16804e4794

	 

	https://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2019/04/Food-Contact-Guidelines_2019.pdf
	https://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2019/04/Food-Contact-Guidelines_2019.pdf
	https://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2019/04/Food-Contact-Guidelines_2019.pdf

	 

	 
	Fémek 
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf
	http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf

	 

	https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/guidelines_metals_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf
	https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/guidelines_metals_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf
	https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/guidelines_metals_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf

	 

	 
	Guidelines on the safe use of paper and board made from recycled fibres for food contact use 
	http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Guidelines_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.pdf

	 

	 
	FoodDrinkEurope Printed Cartons Guidance Document (Új verzió) 
	https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Printed_Cartons.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Printed_Cartons.pdf
	https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Printed_Cartons.pdf

	 

	Beeswax in contact material use (méhviasz) 
	https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-answers/beeswax-in-contact-material-use/
	https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-answers/beeswax-in-contact-material-use/
	https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/production/packages-and-other-food-contact-materials/question-and-answers/beeswax-in-contact-material-use/

	 

	Méhviaszos textilről:  
	Beeswax cloths: what should you look out for? 
	https://www.bfr.bund.de/en/beeswax_cloths__what_should_you_look_out_for_-271075.html 
	 
	Ragasztó 
	https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact
	https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact
	https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact

	 





	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf
	https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidance-for-a-food-contact-status-declaration-for-adhesives.pdf

	 

	 
	Nyomonkövetés 
	Industrial Guideline on Traceability of Materials and Articles for Food contact  
	https://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/1.-Industrial-Guidelines-Traceability-Jan2006.pdf
	https://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/1.-Industrial-Guidelines-Traceability-Jan2006.pdf
	https://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/1.-Industrial-Guidelines-Traceability-Jan2006.pdf

	 

	 
	BfR ajánlások egyes anyagcsoportokra vonatkozóan: 
	Database BfR Recommendations on Food Contact Materials Recommendations 
	https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp
	https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp
	https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp

	 

	 
	Unusual and non-traditional types of wood as food contact materials, and the implication for food safety 
	https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-1-1040_A03024_25.pdf
	https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-1-1040_A03024_25.pdf
	https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141103172932/http:/www.foodbase.org.uk/admintools/reportdocuments/617-1-1040_A03024_25.pdf

	 

	 
	Specific Migration Limits (SML) for substances used in plastic Food Contact Materials (FCM) – Review 
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6124
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6124
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6124

	 

	 
	What requirements have to be fulfilled by adhesives that are used in the production of food contact materials made of wood? 
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_EN.pdf
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_EN.pdf
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/Holzklebstoffe_fuer_Lebensmittelbedarfsgegenstaende_EN.pdf

	 

	Food Legislation Status of Adhesives used in the Manufacture of Materials and Articles intended to come into Contact with Food 
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/TKPV_1_englisch.pdf
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/TKPV_1_englisch.pdf
	https://www.klebstoffe.com/fileadmin/redaktion/ivk/Merkblaetter/TKPV_1_englisch.pdf

	 

	 
	Food contact materials and articles: new documents for consultation 
	https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation
	https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation
	https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation

	 

	Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret Az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalása „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé” című bizottsági közleményről (2019/2683(RSP)) (2021/C 158/05) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.158.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A158%3ATOC 




	4.34. Szennyezőanyagok 
	A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 
	A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 
	A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 
	A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 
	A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31993R0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31993R0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31993R0315

	 



	A Bizottság 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról 
	A Bizottság 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról 
	A Bizottság 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1881
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1881
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1881

	 

	Legújabb módosításai: 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1364 RENDELETE (2022. augusztus 4.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló hidrogén-cianid felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1364 RENDELETE (2022. augusztus 4.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló hidrogén-cianid felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1364 RENDELETE (2022. augusztus 4.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló hidrogén-cianid felső határértékei tekintetében történő módosításáról 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC

	 

	Hatályos: 2022. VIII. 25-től. 2023. január 1-től kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1370 RENDELETE (2022. augusztus 5.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ochratoxin A felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1370 RENDELETE (2022. augusztus 5.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ochratoxin A felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1370 RENDELETE (2022. augusztus 5.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ochratoxin A felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC

	 

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1393 RENDELETE (2022. augusztus 11.) az 1881/2006/EK rendeletnek a kendermagban és az abból származó termékekben előforduló delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1393 RENDELETE (2022. augusztus 11.) az 1881/2006/EK rendeletnek a kendermagban és az abból származó termékekben előforduló delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1393 RENDELETE (2022. augusztus 11.) az 1881/2006/EK rendeletnek a kendermagban és az abból származó termékekben előforduló delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC

	 





	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2002 RENDELETE (2022. október 21.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k felső határértékei tekintetében történő módosításáról Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC

	 

	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2388 RENDELETE (2022. december 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2388 RENDELETE (2022. december 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2388 RENDELETE (2022. december 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 


	Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC

	 

	 
	Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, amelyeknek a szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel! 
	 
	https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura
	https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura
	https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura

	 

	 


	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 
	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 
	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 
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400049.VM/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400049.VM/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400049.VM/

	 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. augusztus 24.) az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. augusztus 24.) az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. augusztus 24.) az egyes élelmiszerekben előforduló perfluoralkil anyagok ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1431 AJÁNLÁSA (2022. augusztus 24.) az élelmiszerekben található perfluoralkil anyagok nyomon követéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC 


	A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 
	A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 
	A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam

	 



	66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról 
	66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról 
	66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról 
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam
	http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam

	 



	A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról  
	A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról  
	A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/401/2014-07-01
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/401/2014-07-01
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/401/2014-07-01

	 

	 
	IRÁNYMUTATÁSOKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTÁCIÓ A NAGY TÉTELEK VAGY KONKRÉT MIKOTOXINOK MINTAVÉTELÉHEZ 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_hu.pdf

	 

	 
	A Bizottság2006/583/EK AJÁNLÁSA (2006. augusztus 17.) a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin-szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583

	 

	 
	Gabonaalapú élelmiszerek Fusarium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről 
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-4bf0-a3a3-f42a5797bad4
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-4bf0-a3a3-f42a5797bad4
	https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf/f1a6858e-77f3-4bf0-a3a3-f42a5797bad4

	 

	 
	Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban 
	http://portal.nebih.gov.hu/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf
	http://portal.nebih.gov.hu/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf
	http://portal.nebih.gov.hu/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf

	 

	 
	A Bizottság2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről(angol!) 
	P
	Span
	http://data.europa.eu/eli/reco/2003/598/oj
	http://data.europa.eu/eli/reco/2003/598/oj

	 





	 
	 
	 
	 
	 
	A Bizottság2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről 
	A Bizottság2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről 
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj

	 

	 
	A Bizottság 2022/553 AJÁNLÁSA (2022. április 5.) azAlternaria-toxinok élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/553/oj
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/553/oj
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/553/oj

	 



	A Bizottság 1882/2006/EK RENDELETE(2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	A Bizottság 1882/2006/EK RENDELETE(2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	A Bizottság 1882/2006/EK RENDELETE(2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253436313&uri=CELEX:32006R1882
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253436313&uri=CELEX:32006R1882
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253436313&uri=CELEX:32006R1882

	 



	A Bizottság (EU) 2017/644 RENDELETE (2017. április 5.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxin jellegű PCB-k és nem dioxin jellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 589/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2017/644 RENDELETE (2017. április 5.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxin jellegű PCB-k és nem dioxin jellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 589/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2017/644 RENDELETE (2017. április 5.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxin jellegű PCB-k és nem dioxin jellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 589/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253512747&uri=CELEX:32017R0644
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253512747&uri=CELEX:32017R0644
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253512747&uri=CELEX:32017R0644

	 

	 
	Részletes információk a dioxinokról (angol nyelven) 
	https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en
	https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en

	 

	 
	A Bizottság 2013/711/EU AJÁNLÁSA (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03

	 

	 
	A Bizottság 2014/663/EU AJÁNLÁSA (2014. szeptember 11.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról 
	http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj
	http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj
	http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

	 



	A Bizottság 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról 
	A Bizottság 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról 
	A Bizottság 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról 
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	Legújabb módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 9.) a 333/2007/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
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	A Bizottság (EU) 2015/705 RENDELETE (2015. április 30.) az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2015/705 RENDELETE (2015. április 30.) az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2015/705 RENDELETE (2015. április 30.) az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2015/705 RENDELETE (2015. április 30.) az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253655288&uri=CELEX:32015R0705
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	REPORT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ANALYTICAL RESULTS, MEASUREMENT UNCERTAINTY, RECOVERY FACTORS AND THE PROVISIONS OF EU FOOD AND FEED LEGISLATION, WITH PARTICULAR REFERENCE TO COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING(a vizsgálati eredmények, a mérési bizonytalanság, a visszanyerési tényezők és az EU élelmiszerre és takarmányra vonatkozó jogszabályainak kapcsolatáról szóló jelentés) 
	REPORT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ANALYTICAL RESULTS, MEASUREMENT UNCERTAINTY, RECOVERY FACTORS AND THE PROVISIONS OF EU FOOD AND FEED LEGISLATION, WITH PARTICULAR REFERENCE TO COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING(a vizsgálati eredmények, a mérési bizonytalanság, a visszanyerési tényezők és az EU élelmiszerre és takarmányra vonatkozó jogszabályainak kapcsolatáról szóló jelentés) 
	REPORT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ANALYTICAL RESULTS, MEASUREMENT UNCERTAINTY, RECOVERY FACTORS AND THE PROVISIONS OF EU FOOD AND FEED LEGISLATION, WITH PARTICULAR REFERENCE TO COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING(a vizsgálati eredmények, a mérési bizonytalanság, a visszanyerési tényezők és az EU élelmiszerre és takarmányra vonatkozó jogszabályainak kapcsolatáról szóló jelentés) 
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	A Bizottság (EU) 2017/2158 RENDELETE (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról. (Ezt a rendeletet 2018. április 11-től kell alkalmazni.) 
	A Bizottság (EU) 2017/2158 RENDELETE (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról. (Ezt a rendeletet 2018. április 11-től kell alkalmazni.) 
	A Bizottság (EU) 2017/2158 RENDELETE (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról. (Ezt a rendeletet 2018. április 11-től kell alkalmazni.) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253728795&uri=CELEX:32017R2158
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	IRÁNYMUTATÁS AZ ÉLELMISZEREK AKRILAMID-TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS REFERENCIASZINTEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2017. NOVEMBER 20-I (EU)2017/2158 BIZOTTSÁGI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁHOZ 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_acrylamide_guidance-doc_hu.pdf
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	2019/1888 AJÁNLÁSA
	2019/1888 AJÁNLÁSA

	(2019. november 7.)egyes élelmiszerek akrilamid-tartalmának nyomon követéséről 
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	Részletes információk az akrilamidról (angol nyelven) 
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	FoodDrinkEurope updates industry-wide Acrylamide Toolbox
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	Útmutató az édes és sós kekszek, valamint az extrudált kenyerek és kétszersültek akrilamidtartalmának csökkentéséhez 
	Útmutató a kenyérfélék akrilamidtartalmának csökkentéséhez 
	Útmutató a gabonapelyhek / reggeli cereáliák akrilamidtartalmának csökkentéséhez 
	Útmutató a sült burgonyatermékek/burgonyaszirom akrilamidtartalmának csökkentéséhez 
	Útmutató a sült burgonyatermékek és a hasábburgonya akrilamidtartalmának csökkentéséhez 
	 
	Az Európai Burgonya-feldolgozók Egyesületének videofilmje angol nyelven, magyar feliratokkal is ismerteti, hogyan süssük a burgonyát úgy, hogy jó minőségű, biztonságos (kevés akrilamidot tartalmazó) sült krumpli kerüljön az asztalunkra:
	Az Európai Burgonya-feldolgozók Egyesületének videofilmje angol nyelven, magyar feliratokkal is ismerteti, hogyan süssük a burgonyát úgy, hogy jó minőségű, biztonságos (kevés akrilamidot tartalmazó) sült krumpli kerüljön az asztalunkra:
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	A Bizottság 2022/561AJÁNLÁSA a (2022. április 6.) a glikoalkaloidok burgonyában és burgonyából származó termékekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	A Bizottság 2022/561AJÁNLÁSA a (2022. április 6.) a glikoalkaloidok burgonyában és burgonyából származó termékekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	A Bizottság 2022/561AJÁNLÁSA a (2022. április 6.) a glikoalkaloidok burgonyában és burgonyából származó termékekben való előfordulásának nyomon követéséről 
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	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	2007/196/EK AJÁNLÁSA
	2007/196/EK AJÁNLÁSA

	 (2007. március 28.)  a furán élelmiszerekben való előfordulásának ellenőrzéséről  



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/495 AJÁNLÁSA (2022. március 25.) a furán és az alkilfuránok élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/495 AJÁNLÁSA (2022. március 25.) a furán és az alkilfuránok élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/495 AJÁNLÁSA (2022. március 25.) a furán és az alkilfuránok élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/495/oj 


	A Bizottság 2010/133/EU AJÁNLÁSA(2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
	A Bizottság 2010/133/EU AJÁNLÁSA(2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
	A Bizottság 2010/133/EU AJÁNLÁSA(2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
	A Bizottság 2010/133/EU AJÁNLÁSA(2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
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	A Bizottság (EU) 2016/22 AJÁNLÁSA(2016. január 7.)a csonthéjas gyümölcsből készült párlatok és a csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatok etil-karbamát-szennyeződésének megelőzéséről és csökkentéséről, valamint a 2010/133/EU ajánlás visszavonásáról
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	A Bizottság (EU) 2022/1342 AJÁNLÁSA a (2022. július 28.)a halakban, rákfélékben és puhatestűekben előforduló higany nyomon követéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/1342 AJÁNLÁSA a (2022. július 28.)a halakban, rákfélékben és puhatestűekben előforduló higany nyomon követéséről 
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	 (2018. március 19.) a tengeri moszat, a halofiták és a tengerimoszat-alapú termékek fém- és jódtartalmának vizsgálatáról 



	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)  
	Az Európai Parlamentésa Tanács (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253903087&uri=CELEX:32019R1021
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	A Bizottság 2014/661/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. )a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	A Bizottság 2014/661/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. )a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	A Bizottság 2014/661/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. )a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
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	A Bizottság 2014/662/EU AJÁNLÁSA( 2014. szeptember 10. ) az ópium-alkaloidoknak a szemes mákban és a szemes mákból készült termékekben való előfordulása megelőzését és csökkentését célzó bevált gyakorlatokról 
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	A Bizottság 2014/118/EU AJÁNLÁSA (2014. március 3.)a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben való nyomon követéséről 
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	4.35. Mikrobiológia 
	A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETEaz élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
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	Útmutató a mikrobiológiai mintavétellel és elemzéssel kapcsolatban (angol nyelvű dokumentum) 




	(GUIDANCE DOCUMENT on official controls, under Regulation (EC) No 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs microbiological sampling and testing of foodstuffs) 
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	4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
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	4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
	4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet

	az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről. 

	 


	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes: 
	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes: 
	Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes: 
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_mc_guidelines_on_sampling.pdf

	 

	COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT GUIDANCE DOCUMENT on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs 
	https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_listeria_monocytogenes.pdf
	https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_listeria_monocytogenes.pdf
	https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_listeria_monocytogenes.pdf

	 

	biosafety_fh_mc_guidance_document_lysteria.pdf (europa.eu)
	biosafety_fh_mc_guidance_document_lysteria.pdf (europa.eu)
	biosafety_fh_mc_guidance_document_lysteria.pdf (europa.eu)

	 

	EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes: 
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_mc_tech-guide-doc_listeria-in-rte-foods_en_0.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_mc_tech-guide-doc_listeria-in-rte-foods_en_0.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_mc_tech-guide-doc_listeria-in-rte-foods_en_0.pdf

	 

	 


	• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 
	• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 
	• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 
	• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 
	• EFSA Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria 


	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5052
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5052
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5052

	 

	• EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria: 
	• EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria: 
	• EFSA: fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben lévő Listeria: 


	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/listeria-frozen-vegetables-how-reduce-risks

	 

	• EFSA (2018): Multi-country outbreak ofListeria monocytogenesserogroup IVb, multi-locus sequence type 6, infectionslinked to frozen corn and possibly to other frozenvegetables – first update 
	• EFSA (2018): Multi-country outbreak ofListeria monocytogenesserogroup IVb, multi-locus sequence type 6, infectionslinked to frozen corn and possibly to other frozenvegetables – first update 
	• EFSA (2018): Multi-country outbreak ofListeria monocytogenesserogroup IVb, multi-locus sequence type 6, infectionslinked to frozen corn and possibly to other frozenvegetables – first update 


	https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448
	https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448
	https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448

	 

	• EFSA (2018): Urgent scientific and technical assistance to provide recommendations for sampling and testing in the processing plants of frozen vegetables aiming at detecting Listeria monocytogenes 
	• EFSA (2018): Urgent scientific and technical assistance to provide recommendations for sampling and testing in the processing plants of frozen vegetables aiming at detecting Listeria monocytogenes 
	• EFSA (2018): Urgent scientific and technical assistance to provide recommendations for sampling and testing in the processing plants of frozen vegetables aiming at detecting Listeria monocytogenes 


	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445

	 

	• EFSA (2018): Listeria monocytogenes contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in the EU 
	• EFSA (2018): Listeria monocytogenes contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in the EU 
	• EFSA (2018): Listeria monocytogenes contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in the EU 


	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5134
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5134
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5134

	 

	• EFSA (2020): The public health risk posed by Listeria monocytogenes in frozen fruit and vegetables including herbs, blanched during processing 
	• EFSA (2020): The public health risk posed by Listeria monocytogenes in frozen fruit and vegetables including herbs, blanched during processing 
	• EFSA (2020): The public health risk posed by Listeria monocytogenes in frozen fruit and vegetables including herbs, blanched during processing 


	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6092
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6092
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6092

	 

	• PROFEL - Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020: 
	• PROFEL - Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020: 
	• PROFEL - Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables NOVEMBER 2020: 


	https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_hu.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_hu.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_hu.pdf

	 

	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/
	https://profel-europe.eu/news/profel-announces-new-sector-hygiene-guidelines-in-control-of-listeria-monocytogenes-for-frozen-vegetables/

	 

	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/biosafety_fh_guidance_listeria-monoc_profel_en.pdf

	 

	• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk)
	• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk)
	• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk)
	• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk)
	• Reducing the Risk of Vulnerable Groups Contracting Listeriosis (food.gov.uk)
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	• Guidance Note No. 27
	• Guidance Note No. 27

	 on the Enforcement of Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 on Microbiological Criteria for Foodstuffs 
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	• Guidance Note No. 18: Validation of Product Shelf-life (Revision 3)
	• Guidance Note No. 18: Validation of Product Shelf-life (Revision 3)

	, outlining agreed best practice to be used by food businesses to determine product shelf-life. 


	LI
	LBody
	Span
	• Guidelines for the Interpretation of Results of Microbiological Testing of Ready-to-Eat Foods Placed on the Market 
	Guidance Note No. 3
	Guidance Note No. 3

	  


	• E-learning: 
	• E-learning: 


	Online Learning Resources | Food Safety Authority of Ireland (fsai.ie)
	Online Learning Resources | Food Safety Authority of Ireland (fsai.ie)
	Online Learning Resources | Food Safety Authority of Ireland (fsai.ie)

	 

	• Shelf life of ready to eat food in relation to L. monocytogenes - Guidance for food business operators 
	• Shelf life of ready to eat food in relation to L. monocytogenes - Guidance for food business operators 
	• Shelf life of ready to eat food in relation to L. monocytogenes - Guidance for food business operators 


	https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-
	https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-
	https://www.chilledfood.org/wp-content/uploads/2015/08/Shelf-life-of-RTE-foods-in-relation-to-Lm-FINAL-v1.1.1-






	23-3-10-with-worked-examples.pdf
	23-3-10-with-worked-examples.pdf
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	• Guidance on the Practical Implementation of the EC Regulation on Microbiological Criteria for Foodstuffs 
	• Guidance on the Practical Implementation of the EC Regulation on Microbiological Criteria for Foodstuffs 
	• Guidance on the Practical Implementation of the EC Regulation on Microbiological Criteria for Foodstuffs 


	BRC/CFA Guidance on the MCR (chilledfood.org)
	BRC/CFA Guidance on the MCR (chilledfood.org)
	BRC/CFA Guidance on the MCR (chilledfood.org)

	 

	• British Frozen Food Federation Guide to the Management of Listeria in Food Processing 
	• British Frozen Food Federation Guide to the Management of Listeria in Food Processing 
	• British Frozen Food Federation Guide to the Management of Listeria in Food Processing 


	Listeria-Guidance.pdf (bfff.co.uk)
	Listeria-Guidance.pdf (bfff.co.uk)
	Listeria-Guidance.pdf (bfff.co.uk)

	 

	• A Bizottság közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez: 
	• A Bizottság közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez: 
	• A Bizottság közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez: 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:163:TOC

	 

	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 1 (outbreak data analysis and risk ranking of food/pathogen combinations) 
	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 1 (outbreak data analysis and risk ranking of food/pathogen combinations) 
	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 1 (outbreak data analysis and risk ranking of food/pathogen combinations) 


	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3025
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3025
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3025

	 

	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 2 (Salmonella and Norovirus in berries) 
	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 2 (Salmonella and Norovirus in berries) 
	• Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 2 (Salmonella and Norovirus in berries) 


	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3706
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3706
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3706

	 

	 
	https://www.fsai.ie/food_businesses/micro_criteria/legal_criteria/sampling_frequency.html
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	EFSA Útmutató az élelmiszerek eltarthatóságának megállapításáról, jelöléséről 
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306

	 

	 
	Microbiological Risk Assessment – Guidance for food
	Microbiological Risk Assessment – Guidance for food
	www.fao.org/documents/card/en/c/cb5006en
	www.fao.org/documents/card/en/c/cb5006en

	 



	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet
	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 

	 


	81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet

	 a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1729&qid=1605949172178

	 

	 


	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete

	a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 

	 


	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160

	 

	 


	Food-borne diseases (Zoonoses) (europa.eu)
	Food-borne diseases (Zoonoses) (europa.eu)
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	Food-borne diseases (Zoonoses) (europa.eu)
	Food-borne diseases (Zoonoses) (europa.eu)

	 

	 


	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 24.) a Törökországból származó, emberi fogyasztásra szánt kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések fenntartásáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 24.) a Törökországból származó, emberi fogyasztásra szánt kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések fenntartásáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 24.) a Törökországból származó, emberi fogyasztásra szánt kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések fenntartásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC

	 

	Ezt a rendeletet 2023. december 31-ig kell alkalmazni. 
	 


	A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről 
	A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről 
	A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642

	 

	 




	 
	4.36. Radioanalitika 
	1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
	1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
	1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
	1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
	1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv

	 

	Módosította:2022. évi XXII. törvénya területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 
	megye helyett vármegye megnevezés használatának beiktatása 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200022.tv

	 

	Hatályos: 2023. I. 1-től. 


	16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
	16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
	16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000016.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000016.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000016.eum

	 

	Módosította: 55/2022. (XII.27.) BM rendelet az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
	Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, Budapest” 
	Hatályos: 2023. I. 1-től. 


	15/2001. (VI. 6.) KöM rendeletaz atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
	15/2001. (VI. 6.) KöM rendeletaz atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
	15/2001. (VI. 6.) KöM rendeletaz atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100015.kom
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100015.kom
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100015.kom

	 



	2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletAz ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletAz ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletAz ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200002.oah 


	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&dbnum=1 


	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2012/C 24/27) – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról  
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2012/C 24/27) – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról  
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2012/C 24/27) – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF

	 



	A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeleteA lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről 
	A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeleteA lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről 
	A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendeleteA lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500489.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500489.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500489.kor

	 



	A TANÁCS (Euratom) 2016/52 RENDELETE(2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS (Euratom) 2016/52 RENDELETE(2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS (Euratom) 2016/52 RENDELETE(2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=FI
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=FI
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=FI

	 



	A TANÁCS 2219/89/EGK RENDELETE(1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről 
	A TANÁCS 2219/89/EGK RENDELETE(1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről 
	A TANÁCS 2219/89/EGK RENDELETE(1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989R2219&from=en
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989R2219&from=en
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989R2219&from=en

	 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára irányadó feltételekről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára irányadó feltételekről 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára irányadó feltételekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1158
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1158
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1158

	 



	A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről 
	A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről 
	A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500490.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500490.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500490.kor

	 



	190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletAz atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletAz atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletAz atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.kor

	 



	A TANÁCS 2008. július 15-i 733/2008/EK RENDELETEA csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről 
	A TANÁCS 2008. július 15-i 733/2008/EK RENDELETEA csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről 
	A TANÁCS 2008. július 15-i 733/2008/EK RENDELETEA csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0733 


	A TANÁCS 2009. október 23-i 1048/2009/EK RENDELETEa csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet módosításáról 
	A TANÁCS 2009. október 23-i 1048/2009/EK RENDELETEa csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet módosításáról 
	A TANÁCS 2009. október 23-i 1048/2009/EK RENDELETEa csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32009R1048
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32009R1048
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32009R1048

	 



	AZ EURATOM-SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 
	AZ EURATOM-SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 
	AZ EURATOM-SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 
	https://www.consilium.europa.eu/media/29762/qc0115106hun.pdf
	https://www.consilium.europa.eu/media/29762/qc0115106hun.pdf
	https://www.consilium.europa.eu/media/29762/qc0115106hun.pdf

	 





	A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A TANÁCS 2021. május 10-i (Euratom) 2021/765 RENDELETEaz Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a21h0764.cou
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a21h0764.cou
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a21h0764.cou

	 



	A TANÁCS 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM IRÁNYELVEaz ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	A TANÁCS 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM IRÁNYELVEaz ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	A TANÁCS 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM IRÁNYELVEaz ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=GA
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=GA
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=GA

	 



	2000/473/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom  Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole (notified under document number C(2000) 1299 
	2000/473/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom  Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole (notified under document number C(2000) 1299 
	2000/473/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom  Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole (notified under document number C(2000) 1299 
	Az Euratom Szerződés 36. cikkének a népesség egészét érő sugárterhelés felmérése érdekében a környezeti radioaktivitás-szint figyelemmel kísérésére vonatkozó alkalmazásáról szóló ajánlás (angol nyelvű szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000H0473-20040501
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000H0473-20040501
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000H0473-20040501

	 



	2001/928/Euratom COMMISSION RECOMMENDATION of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580  
	2001/928/Euratom COMMISSION RECOMMENDATION of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580  
	2001/928/Euratom COMMISSION RECOMMENDATION of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580  
	A Bizottság ajánlása a lakosság ivóvízben található radon elleni védelméről (angol nyelvű szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0928
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0928
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001H0928

	 



	2003/274/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 14 April 2003 on the protection and information of the public with regard to exposure resulting from the continued radioactive caesium contamination of certain wild food products as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station (notified under document number C(2003) 510 
	2003/274/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 14 April 2003 on the protection and information of the public with regard to exposure resulting from the continued radioactive caesium contamination of certain wild food products as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station (notified under document number C(2003) 510 
	2003/274/Euratom: COMMISSION RECOMMENDATION of 14 April 2003 on the protection and information of the public with regard to exposure resulting from the continued radioactive caesium contamination of certain wild food products as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station (notified under document number C(2003) 510 
	A lakosság védelme és informálása bizonyos vadon termő élelmiszerek csernobili atomerőmű balesetéből származó cézium szennyezettségéből adódó terhelésről szóló ajánlás (angol nyelvű szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003H0274-20030417
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003H0274-20030417
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003H0274-20030417

	 



	OAH Jogi szabályozás, Útmutatók
	OAH Jogi szabályozás, Útmutatók
	OAH Jogi szabályozás, Útmutatók
	OAH Jogi szabályozás, Útmutatók
	OAH Jogi szabályozás, Útmutatók

	 

	Nukleális létesítmények biztonsági felügyelete http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_1 
	Békés célú felhasználás – Radioaktív agyagok nyilvántartása
	Békés célú felhasználás – Radioaktív agyagok nyilvántartása
	Békés célú felhasználás – Radioaktív agyagok nyilvántartása

	 

	Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések védettségi felügyelete – Fizikai védelmi engedély
	Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések védettségi felügyelete – Fizikai védelmi engedély
	Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések védettségi felügyelete – Fizikai védelmi engedély

	 

	P
	Span
	Nukleáris és más radioaktív anyagok csomagolásának biztonsági felügyelete
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_4
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_4

	 

	Radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyelete 
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_45 
	Vészhelyzet-kezelés - OBEIT
	Vészhelyzet-kezelés - OBEIT
	Vészhelyzet-kezelés - OBEIT

	 

	Sugárvédelem – Sugárvédelmi engedély, MSSZ, SL
	Sugárvédelem – Sugárvédelmi engedély, MSSZ, SL
	Sugárvédelem – Sugárvédelmi engedély, MSSZ, SL

	 

	Nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények hatósági felügyelete 
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_66 
	Európai uniós jogszabályok 
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_7
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_7
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_7

	 

	Nemzetközi szerződések 
	http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_8 




	4.37. Hagyományos különleges tulajdonság elismerése 
	Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&from=EN

	 

	 
	A Bizottság668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0668-20220608&from=EN 


	15/2008. (II. 15.) FVM rendeleta hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 
	15/2008. (II. 15.) FVM rendeleta hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 
	15/2008. (II. 15.) FVM rendeleta hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800015.FVM/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800015.FVM/
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0800015.FVM/

	 



	Az agrárminiszter 
	Az agrárminiszter 
	Az agrárminiszter 
	Az agrárminiszter 
	20/2021. (V. 17.) AM rendelete
	20/2021. (V. 17.) AM rendelete

	az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról 





	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29
	https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2100020.AM/ts/20210702/lr/lawrefP%2814%29p%28a%29

	 



	Hagyományoskülönleges termékek uniós elismerése 
	Hagyományoskülönleges termékek uniós elismerése 
	Hagyományoskülönleges termékek uniós elismerése 
	http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek
	http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek
	http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek

	 

	 
	eAmbrosia –a földrajzi árujelzők uniós nyilvántartása 
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#

	 



	Az Európai Unióban elismert magyar hagyományos különleges termékek 
	Az Európai Unióban elismert magyar hagyományos különleges termékek 
	Az Európai Unióban elismert magyar hagyományos különleges termékek 
	https://gi.kormany.hu/az-europai-unioban-elismert-magyar-hagyomanyos-kulonleges-termekek
	https://gi.kormany.hu/az-europai-unioban-elismert-magyar-hagyomanyos-kulonleges-termekek
	https://gi.kormany.hu/az-europai-unioban-elismert-magyar-hagyomanyos-kulonleges-termekek

	 



	A Bizottság 2016. augusztus 24-i (EU) 2016/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 
	A Bizottság 2016. augusztus 24-i (EU) 2016/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 
	A Bizottság 2016. augusztus 24-i (EU) 2016/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1415
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1415
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1415

	 

	Módosította: A Bizottság (EU)2021/242 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 11.) a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [„Tepertős pogácsa” (HKT)] 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0242&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0242&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0242&from=HU

	 



	 
	 
	 
	Tepertős pogácsa” termékleírása: 
	https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf
	https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf
	https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf

	 



	A Bizottság (EU) 2019/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 25.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről „Rögös túró” (HKT) 
	A Bizottság (EU) 2019/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 25.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről „Rögös túró” (HKT) 
	A Bizottság (EU) 2019/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 25.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről „Rögös túró” (HKT) 
	http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1288/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1288/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1288/oj

	 

	 
	„Rögös túró” termékleírása: 
	Kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított termékleírás közzététele az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban(2022/C 385/13) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.385.01.0064.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.385.01.0064.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.385.01.0064.01.HUN

	 



	SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 
	SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 
	SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf

	 



	További információk és adatbázisok 
	További információk és adatbázisok 
	További információk és adatbázisok 
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
	https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en

	 





	4.38. Vendéglátás és közétkeztetés 
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve

	a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  



	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 40. mellékletében megjelent a 
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírása
	Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/17-1 számú előírása

	a hagyományőrző cukrászati termékekről 



	Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához 
	Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához 
	Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/e7/90000/Vend%C3%A9gk%C3%A1t%C3%B3s%20GHP_egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf

	 





	4.39. Ételmérgezés, ételfertőzés 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete
	1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete

	 a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 



	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

	 a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 



	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
	62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet

	az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 





	4.40. Biocid termékekre, kártevőirtásra, egészségügyi nyilatkozatra vonatkozó alapelőírások 
	Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
	Az Európai Parlamentésa Tanács1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1907

	 



	A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról 
	A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról 
	A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311563459&uri=CELEX:32016R0009
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311563459&uri=CELEX:32016R0009
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311563459&uri=CELEX:32016R0009

	 



	Útmutató
	Útmutató
	Útmutató
	Útmutató
	Útmutató

	 az engedélyezési kérelem elkészítéséhez (2011/C 28/01) 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1272

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0528

	 

	Az egyes biocid hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó végrehajtási rendeleteket jelen lista nem tartalmazza! 


	A tagállamok jelentései a 528/2012/EU RENDELET (2012. május 22.) végrehajtásáról 
	A tagállamok jelentései a 528/2012/EU RENDELET (2012. május 22.) végrehajtásáról 
	A tagállamok jelentései a 528/2012/EU RENDELET (2012. május 22.) végrehajtásáról 
	https://ec.europa.eu/health/biocides/report-implementation-regulation-eu-no-5282012_en
	https://ec.europa.eu/health/biocides/report-implementation-regulation-eu-no-5282012_en
	https://ec.europa.eu/health/biocides/report-implementation-regulation-eu-no-5282012_en

	 



	316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
	316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
	316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
	316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
	 * 
	 * 

	 

	1. § E rendelet hatálya az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a kémiai biztonságról szóló törvény (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá tartozó, valamint nem veszélyes anyagnak minősülő hatóanyagot, illetve biológiai eredetű hatóanyagot tartalmazó biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának a Kbtv.-ben nem szabályozott feltételeire terjed ki. 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300316.kor 


	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelete
	16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelete

	az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 



	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
	18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

	 a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 



	33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
	33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
	33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
	33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
	33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

	a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 





	4.41. Tápanyag összetételre vonatkozó állítások, és vitaminnal, ásványi anyaggal és egyéb anyaggal dúsított élelmiszerek 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  
	Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=EN

	 

	 
	Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról: 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf

	 

	 
	Útmutató a tápértékek tűréshatárának megállapításához 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-tapertekek-tureshataranak-megallapitasahoz
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-tapertekek-tureshataranak-megallapitasahoz
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-tapertekek-tureshataranak-megallapitasahoz

	 

	 
	Útmutató a rosttartalom megállapításához  
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-rosttartalom-megallapitasahoz
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-rosttartalom-megallapitasahoz
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutato-a-rosttartalom-megallapitasahoz

	 

	 
	„A tápanyagösszetételre vonatkozó állítások jegyzéke” P7_TA(2012)0022 Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag- összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről 
	„A tápanyagösszetételre vonatkozó állítások jegyzéke” P7_TA(2012)0022 Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag- összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről 
	(2013/C 239 E/06)
	(2013/C 239 E/06)

	 

	 
	Guidance on nutrition and health claims guidance to compliance with Regulation (EC) 1924/2006(UK): 
	https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006
	https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006
	https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-19242006

	 

	 
	COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework for their use in foods 




	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf
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	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf

	 

	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf

	 

	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02006R1925-20221221
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02006R1925-20221221
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02006R1925-20221221

	 

	 
	A Bizottság 307/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 11.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02012R0307-20210530
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02012R0307-20210530
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02012R0307-20210530

	 

	 
	A Bizottság 489/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 8.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.150.01.0071.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.150.01.0071.01.HUN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.150.01.0071.01.HUN

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2015/403 RENDELETE(2015. március 11.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe ( Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról 
	http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/650 RENDELETE(2019. április 24.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról 
	http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj
	http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj

	 



	A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI RENDELETE a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 
	A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI RENDELETE a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 
	A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI RENDELETE a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam

	 



	Addition of vitamins and minerals 
	Addition of vitamins and minerals 
	Addition of vitamins and minerals 
	http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm

	 

	Community Register on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf

	 



	Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendeleteaz élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 
	Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendeleteaz élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 
	Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendeleteaz élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000033.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000033.eum
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000033.eum

	 

	 
	Kérelmekre vonatkozó dokumentumok: 
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek
	http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek

	 



	A Bizottság 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 
	A Bizottság 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 
	A Bizottság 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN

	 



	Az OGYÉI honlapján a dúsított élelmiszerekről és az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső tolerálható szintjéről: 
	Az OGYÉI honlapján a dúsított élelmiszerekről és az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső tolerálható szintjéről: 
	Az OGYÉI honlapján a dúsított élelmiszerekről és az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső tolerálható szintjéről: 
	Az OGYÉI honlapján a dúsított élelmiszerekről és az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső tolerálható szintjéről: 
	https://www.ogyei.gov.hu/dusitott_elelmiszerek/
	https://www.ogyei.gov.hu/dusitott_elelmiszerek/

	 

	 
	Étrend-kiegészítőkben felhasználható vitaminok és ásványi anyagok esetén az UL értékek: 
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/

	 

	 
	http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
	http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
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	Guidance for establishing and applying tolerable upper intake levels for vitamins and essential minerals - - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library
	Guidance for establishing and applying tolerable upper intake levels for vitamins and essential minerals - - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library
	Guidance for establishing and applying tolerable upper intake levels for vitamins and essential minerals - - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library

	 

	 
	Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln - BfR (bund.de)
	Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln - BfR (bund.de)
	Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln - BfR (bund.de)

	 



	A BizottságJELENTÉSE az Európai Parlamentnekésa Tanácsnak atápértékjelölés további kifejezési és megjelenítési formáinak használatáról 
	A BizottságJELENTÉSE az Európai Parlamentnekésa Tanácsnak atápértékjelölés további kifejezési és megjelenítési formáinak használatáról 
	A BizottságJELENTÉSE az Európai Parlamentnekésa Tanácsnak atápértékjelölés további kifejezési és megjelenítési formáinak használatáról 




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52020DC0207
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	Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások (OGYÉI) 
	Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások (OGYÉI) 
	Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások (OGYÉI) 
	https://ogyei.gov.hu/az_elelmiszerekkel_kapcsolatos_tapanyag_osszetetelre_es_egeszsegre_vonatkozo_allitasok_2
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	Egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének kérelmével kapcsolatos útmutatók 
	Egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének kérelmével kapcsolatos útmutatók 
	Egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének kérelmével kapcsolatos útmutatók 
	https://ogyei.gov.hu/utmutatok_2
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	Tudományos értékelések (yohimbe és a csikófarknövények) 
	Tudományos értékelések (yohimbe és a csikófarknövények) 
	Tudományos értékelések (yohimbe és a csikófarknövények) 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_yohimbe_en.pdf
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	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-sa_ephedra_supp_en.pdf
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	Tudományos vélemény (elfogadva: 2017. november 22.): Hidroxiantracén-származékok élelmiszerekben való felhasználásának biztonságossága
	Tudományos vélemény (elfogadva: 2017. november 22.): Hidroxiantracén-származékok élelmiszerekben való felhasználásának biztonságossága
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5090
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5090

	 

	 
	Tudományos vélemény(elfogadva: 2018. március 14.) a zöld tea katechinek biztonságosságáról 
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5239

	 

	 
	Tudományos vélemény(elfogadva: 2018. június 25.) a vörös élesztős rizsből származó monacolinok biztonságosságáról 
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368
	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368

	 

	 
	Tudományos vélemény(elfogadva: 2017. október 10.): az alfa-liponsav étrend-kiegészítőkben való használatának biztonsága 
	https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf
	https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf
	https://food.ec.europa.eu/document/download/89804ab5-d138-4632-afa9-b4fa3206d31b_en?filename=labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_nfi-da.pdf

	 

	 
	Szakértői vélemény(elfogadva: 2015. június 04.): az alfa-liponsavat tartalmazó étrend-kiegészítők forgalomba hozatalának biztonsága a lakosság számára 
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-sante.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-sante.pdf
	https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/labelling-nutrition_vitamins-minerals_add_alpha-lipoic-acid_bel-conseil-sante.pdf

	 





	 
	4.42. Speciális táplálkozási célú élelmiszerek 
	Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609

	 

	Módosítása: 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/571 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 20.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, a bébiételekhez és a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC

	 

	 
	Kérdések és válaszok (angol nyelvű): 
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm

	 

	New strengthened rules for food for infants, young children and food for specific medical purpose 
	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm

	 

	Food: Questions and Answers on new rules for specific groups of consumers 
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm

	 



	36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet
	36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet
	36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet
	36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet
	36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet

	a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 



	24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet
	24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet
	24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet
	24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet
	24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet

	a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

	A 609/2013/EU rendelet 20. cikkének (4) bekezdésével összhangban a fenti rendelet alapjául szolgáló 1999/21/EK irányelv 2019. február 22-től hatályát veszti. Az 1999/21/EK irányelvet 2020. február 21-ig azonban továbbra is alkalmazni kell a csecsemők táplálkozási igényeinek kielégítésére szolgáló, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek tekintetében. 
	 
	A Bizottság (EU) 2016/128 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és 




	tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 
	tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 
	tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 
	tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 
	tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312468260&uri=CELEX:32016R0128
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312468260&uri=CELEX:32016R0128
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312468260&uri=CELEX:32016R0128

	 

	 
	A Bizottság közleménye a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek besorolásáról (2017/C 401/01) 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.401.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:401:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.401.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:401:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.401.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:401:TOC

	 

	 
	Bejelentett speciális gyógyászati célra szánt tápszerek/élelmiszerek listája: 
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/

	 

	C-418/21. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. október 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH kontra Verband Sozialer Wettbewerb eV (Előzetes döntéshozatal – Élelmiszer-biztonság – Élelmiszerek – 609/2013/EU rendelet – A 2. cikk (2) bekezdésének g) pontja – (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendelet – Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer – Más meghatározott tápanyagszükséglet – A betegnek á
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.472.01.0019.02.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A472%3ATOC

	  



	35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet

	 a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről 

	(A fenti rendelet alapjául szolgáló 2006/125/EK irányelv a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.) 
	 
	P8_TA(2016)0015 Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények 
	http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0152.01.HUN&toc=OJ:C:2018:011:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0152.01.HUN&toc=OJ:C:2018:011:TOC
	http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0152.01.HUN&toc=OJ:C:2018:011:TOC

	 

	https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0015_HU.html
	https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0015_HU.html
	https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0015_HU.html

	 



	20/2008. (V. 14.) EüM rendelet
	20/2008. (V. 14.) EüM rendelet
	20/2008. (V. 14.) EüM rendelet
	20/2008. (V. 14.) EüM rendelet
	20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

	az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 

	 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	1243/2008/EK rendelete
	1243/2008/EK rendelete

	(2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan (A 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelettel beépítésre került a 20/2008. (V. 14.) EüM rendeletbe.) 

	 
	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 (Ezt a rendeletet 2020. február 22-től kell alkalmazni, kivéve a fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-helyettes
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127

	 

	Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/519 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. január 14.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0058.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC

	 

	 
	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/572 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. január 20.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáró 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC 
	Bejelentett anyatej-helyettesítő tápszerek listája 
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/

	 





	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/100 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. január 24.) a Holland Királyságnak az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkével összhangban bejelentett, a kisgyermekeknek szánt italokról és a kisgyermekeknek szánt tejről szóló rendelettervezetéről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/101 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. január 24.) a Holland Királyságnak az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével összhangban bejelentett, a kisgyermekeknek szánt italokról és a kisgyermekeknek szánt tejről szóló rendelettervezetéről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC

	 



	A Bizottság (EU) 2017/1798 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. június 2.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről. Ezt a rendeletet 2022. október 27-től kell alkalmazni. 
	A Bizottság (EU) 2017/1798 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. június 2.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről. Ezt a rendeletet 2022. október 27-től kell alkalmazni. 
	A Bizottság (EU) 2017/1798 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. június 2.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről. Ezt a rendeletet 2022. október 27-től kell alkalmazni. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798

	 

	Módosítása: 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2182 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. augusztus 30.) az (EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő lipidre és magnéziumra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2182 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. augusztus 30.) az (EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő lipidre és magnéziumra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2182 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. augusztus 30.) az (EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő lipidre és magnéziumra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 


	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.288.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A288%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.288.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A288%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.288.01.0018.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A288%3ATOC

	 

	 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2016/1413 RENDELETE
	2016/1413 RENDELETE

	 (2016. augusztus 24.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról 

	A 432/2012/EU rendelet mellékletében a „Testtömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer” élelmiszercsoportokra vonatkozó bejegyzések helyébe egy új szöveg került. 
	 
	Essential composition of total diet replacements for weight control 
	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3957/epdf
	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3957/epdf
	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3957/epdf

	 



	What will the new Regulation on Food for Specific Groups do to food for sportspeople?  
	What will the new Regulation on Food for Specific Groups do to food for sportspeople?  
	What will the new Regulation on Food for Specific Groups do to food for sportspeople?  
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf

	 

	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a sportolóknak szánt élelmiszerekről 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf

	 



	ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS 
	ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS 
	ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-adm_guidance_safety_substances_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-adm_guidance_safety_substances_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-adm_guidance_safety_substances_en.pdf

	 



	A BIZOTTSÁG JELENTÉSE
	A BIZOTTSÁG JELENTÉSE
	A BIZOTTSÁG JELENTÉSE
	A BIZOTTSÁG JELENTÉSE
	A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

	 AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A SZÉNHIDRÁTANYAGCSERE-ZAVARBAN (DIABÉTESZ) SZENVEDŐ SZEMÉLYEKNEK SZÁNT ÉLELMISZEREKRŐL 

	 
	https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancssarga_kor_jeloles/
	https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancssarga_kor_jeloles/
	https://www.ogyei.gov.hu/cukorbetegek_figyelem_megszunik_a_diabetikus_cukorbetegek_is_fogyaszthatjak_es_a_narancssarga_kor_jeloles/

	 



	2014/C 136/04 tájékoztatás 
	2014/C 136/04 tájékoztatás 
	2014/C 136/04 tájékoztatás 
	Különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 2009/39/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok jegyzéke: 
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0019.01.HUN
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0019.01.HUN
	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0019.01.HUN

	 



	Az OGYÉI honlapján levő információk a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről: 
	Az OGYÉI honlapján levő információk a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről: 
	Az OGYÉI honlapján levő információk a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről: 
	https://www.ogyei.gov.hu/kulonleegs_taplalkozasi_celu_elelmiszerek/
	https://www.ogyei.gov.hu/kulonleegs_taplalkozasi_celu_elelmiszerek/
	https://www.ogyei.gov.hu/kulonleegs_taplalkozasi_celu_elelmiszerek/

	 





	 
	4.43. Étrend-kiegészítők 
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet
	37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet

	az étrend-kiegészítőkről 

	 
	(A 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet alapjául szolgáló uniós irányelv: 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0046-20170726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0046-20170726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0046-20170726

	) 



	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról 
	A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról 
	http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf
	http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf
	http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf

	 

	COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTCHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES OF THE MARKET FOR FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf

	 

	 
	COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTAVAILABLE SCIENTIFIC INFORMATION ON THE USE OF SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS IN FOOD SUPPLEMENTS 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2977_f_wd2_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2977_f_wd2_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2977_f_wd2_en.pdf

	 



	Guidance Food supplements: guidance and FAQs 
	Guidance Food supplements: guidance and FAQs 
	Guidance Food supplements: guidance and FAQs 
	https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs
	https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs
	https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs

	 

	This Guidance explains how, and on what basis, the MHRA decides whether products are medicines or not and clarifies the MHRA’s position on traditional herbal medicinal products 
	 
	https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_product.pdf
	https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_product.pdf
	https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_to_what_is_a_medicinal_product.pdf

	 

	Food Supplements Europe útmutatók 
	http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/
	http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/
	http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/

	 

	Setting of tolerances for nutrient values declared on a label Guidance For Food Supplements 
	http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf?1393609771
	http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf?1393609771
	http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf?1393609771

	 

	Dietary Supplements: Safety, Efficacy and Quality
	Dietary Supplements: Safety, Efficacy and Quality
	Dietary Supplements: Safety, Efficacy and Quality

	 

	 
	https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_17012_5_uk.pdf
	https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_17012_5_uk.pdf
	https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/en/eviran_ohje_17012_5_uk.pdf

	 



	OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FACT FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN MEMBER STATES IN 2013 AND 2014 IN ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE CONTROLS ON FOOD SUPPLEMENTS 
	OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FACT FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN MEMBER STATES IN 2013 AND 2014 IN ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE CONTROLS ON FOOD SUPPLEMENTS 
	OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FACT FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN MEMBER STATES IN 2013 AND 2014 IN ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE CONTROLS ON FOOD SUPPLEMENTS 
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80

	 



	1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
	1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
	1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
	1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
	1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

	 a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről 



	Az OGYÉI honlapján levő információk az étrend-kiegészítőkről 
	Az OGYÉI honlapján levő információk az étrend-kiegészítőkről 
	Az OGYÉI honlapján levő információk az étrend-kiegészítőkről 
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/

	 

	Étrend-kiegészítőkben felhasználható vitaminok és ásványi anyagok esetén az UL értékek 
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/
	https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok_/

	 

	 
	Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája a következő 
	https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf
	https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf
	https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf

	 

	Bejelentett étrend-kiegészítők listája 
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
	https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/

	 



	Uniós összehangolt internetes ellenőrzések eredményei 
	Uniós összehangolt internetes ellenőrzések eredményei 
	Uniós összehangolt internetes ellenőrzések eredményei 
	https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017_en
	https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017_en

	 

	https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/coordinated-control-plans/action-plan-online-offers-and-advertising-food-related-covid-19_en 




	4.44. Genetikailag módosított élelmiszerek 
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény

	agéntechnológiai tevékenységről 

	Módosítása: 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 


	2003. évi LII. törvény
	2003. évi LII. törvény
	2003. évi LII. törvény
	2003. évi LII. törvény
	2003. évi LII. törvény

	 a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 





	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
	48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

	 a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról 

	 


	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829

	 

	Módosítása 
	Az Európai Parlamentés a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlamentés a Tanács (EU) 
	2019/1381 RENDELETE
	2019/1381 RENDELETE

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

	Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni. Az 1. cikk 4. és 5. pontját azonban 2022. július 1-jétől kell alkalmazni. 
	A Régiók Európai Bizottsága véleménye
	A Régiók Európai Bizottsága véleménye
	A Régiók Európai Bizottsága véleménye

	 – A géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó döntéshozatali folyamat (2015/C 423/13) 

	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye

	 – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (gördülő program) (2016/C 013/30) 

	Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830

	 



	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	2004/787/EK AJÁNLÁSA
	2004/787/EK AJÁNLÁSA

	 (2004. október 4.) az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen termékekből történő mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról 



	A földművelésügyi miniszter 
	A földművelésügyi miniszter 
	A földművelésügyi miniszter 
	A földművelésügyi miniszter 
	61/2016. (IX. 15.) FM rendelete
	61/2016. (IX. 15.) FM rendelete

	a GMO-mentességre utaló jelölésről 

	http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
	http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
	http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-a-tej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egyszalami?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

	 

	 
	https://gmo.kormany.hu/index
	https://gmo.kormany.hu/index
	https://gmo.kormany.hu/index

	 

	 
	State of play in the EU on GM-free food labelling schemes and assessment of the need for possible harmonisation  
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK RENDELETEa géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1830

	 



	A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 
	A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 
	A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426707947&uri=CELEX:32013R0503
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426707947&uri=CELEX:32013R0503
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426707947&uri=CELEX:32013R0503

	 



	A Bizottság 641/2004/EK RENDELETEaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról  
	A Bizottság 641/2004/EK RENDELETEaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról  
	A Bizottság 641/2004/EK RENDELETEaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004R0641
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004R0641
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004R0641

	 



	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981

	 



	82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
	82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
	82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
	82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
	82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

	a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 



	95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
	95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
	95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
	95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
	95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet

	 a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról 



	111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet
	111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet
	111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet
	111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet
	111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet

	a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és agéntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról 



	132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet
	132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet
	132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet
	132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet
	132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet

	 a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás 





	során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 
	során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 
	során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 
	során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 
	során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 


	142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet
	142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet
	142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet
	142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet
	142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet

	a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 



	86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
	86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
	86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
	86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
	86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

	 a géntechnológiával módosított, a hagyományos valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről 

	 
	BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA
	BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA
	BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

	 (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról (2010/C 200/01) 



	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315

	 

	A BIZOTTSÁG 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884

	 

	 


	A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló környezet kialakításáról 
	A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló környezet kialakításáról 
	A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló környezet kialakításáról 
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211755.362077
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211755.362077
	http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211755.362077

	 



	A Tanács
	A Tanács
	A Tanács
	A Tanács
	9/2014/EU ÁLLÁSFOGLALÁSA ELSŐ OLVASATBAN
	9/2014/EU ÁLLÁSFOGLALÁSA ELSŐ OLVASATBAN

	 a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 



	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
	Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye

	 – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény) (2012/C 68/11) 



	A Tanács (EU) 
	A Tanács (EU) 
	A Tanács (EU) 
	A Tanács (EU) 
	2019/1904 HATÁROZATA
	2019/1904 HATÁROZATA

	 (2019. november 8.) a Bizottságnak a Bíróság C-528/16 sz. ügyben hozott ítéletére tekintettel az új génkezelési technikák uniós jog szerinti jogállásáról szóló tanulmány és – amennyiben a tanulmány eredményeire tekintettel annak helye van – javaslat benyújtására való felkéréséről 



	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm

	 

	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm

	 

	http://gmo.kormany.hu/fooldal
	http://gmo.kormany.hu/fooldal
	http://gmo.kormany.hu/fooldal

	 

	 
	GM Guidelines for the European Food and Drink Industries 
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf

	 



	GUIDANCE NOTES FROM FOOD STANDARDS AGENCY AND DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 
	GUIDANCE NOTES FROM FOOD STANDARDS AGENCY AND DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 
	GUIDANCE NOTES FROM FOOD STANDARDS AGENCY AND DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 
	http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/gmguidancent.pdf
	http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/gmguidancent.pdf
	http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/gmguidancent.pdf

	 



	Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003  
	Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003  
	Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003  
	 
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4129.pdf
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4129.pdf
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4129.pdf

	 



	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven): 
	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven): 
	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven): 
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

	 





	4.45. Transz-zsírsavtartalomra vonatkozó szabályok 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	Az emberi erőforrások minisztere 
	71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete
	71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete

	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  

	 
	MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 3-2-2013/1 számú irányelve az élelmiszerek összes zsírtartalmának, zsírsavösszetételének és az élelmiszerekben lévő transzzsírsavak mennyiségi meghatározásának vizsgálati módszereiről 
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf
	https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/f2/92000/%C3%BAj%20M%C3%89%203-2-2013_2%20TFA%20analitika%20ir%C3%A1nyelv%202020.pdf

	 



	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/649 RENDELETE
	2019/649 RENDELETE

	 (2019. április 24.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak tekintetében történő módosításáról 





	Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 
	Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 
	Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 
	Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 
	Az e rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek 2021. április 1-jéig továbbra is forgalomba hozhatók. 


	On 03.December 2015, the Commission adopted a report to the European Parliament and the Council regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population. 
	On 03.December 2015, the Commission adopted a report to the European Parliament and the Council regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population. 
	On 03.December 2015, the Commission adopted a report to the European Parliament and the Council regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population. 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf

	 

	COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Results of the Commission's consultations on 'trans fatty acids in foodstuffs in Europe' 
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf

	 

	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_labelling-nutrition_trans-fats-factsheet_en.pdf

	 

	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand
	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand
	https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand

	 





	4.46. HACCP-re vonatkozó előírások 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852

	 

	 
	Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról  
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf

	 



	MÉ 2-1/1969 irányelv
	MÉ 2-1/1969 irányelv
	MÉ 2-1/1969 irányelv
	MÉ 2-1/1969 irányelv
	MÉ 2-1/1969 irányelv

	Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója  

	 
	Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása vendéglátó, közétkeztető egységekben  
	http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-kozetkezteto-egysegekben.html
	http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-kozetkezteto-egysegekben.html
	http://docplayer.hu/2467860-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-vendeglato-kozetkezteto-egysegekben.html

	 

	 
	Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása kiskereskedelmi egységekben  
	http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-kiskereskedelmi-egysegekben.html
	http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-kiskereskedelmi-egysegekben.html
	http://docplayer.hu/13519512-Egyszerusitett-haccp-elveken-alapulo-elelmiszerbiztonsagi-rendszer-kialakitasa-kiskereskedelmi-egysegekben.html

	 

	 
	OVERVIEW REPORT ON THE STATE OF IMPLEMENTATION OF HACCP IN THE EU AND AREAS FOR IMPROVEMENT 
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=78
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=78
	http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=78

	 

	 
	Útmutatók 
	http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance/index_en.htm

	 



	A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
	A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
	A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
	A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
	A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

	az előfeltételi programokra és a HACCP elvein alapuló eljárásokra kiterjedő élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerek végrehajtásáról és ezen belül a rendszer egyes élelmiszer-vállalkozásokon belüli végrehajtásának megkönnyítéséről/rugalmasságáról (2016/C 278/01) 



	Útmutató az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekhez az élelmiszer - kiskereskedelmi kisvállalkozások számára: a veszélyek azonosítása, rangsorolása és ellenőrzése a húsboltokban, vegyesboltokban, pékáruboltokban, halboltokban és fagylaltozókban 
	Útmutató az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekhez az élelmiszer - kiskereskedelmi kisvállalkozások számára: a veszélyek azonosítása, rangsorolása és ellenőrzése a húsboltokban, vegyesboltokban, pékáruboltokban, halboltokban és fagylaltozókban 
	Útmutató az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekhez az élelmiszer - kiskereskedelmi kisvállalkozások számára: a veszélyek azonosítása, rangsorolása és ellenőrzése a húsboltokban, vegyesboltokban, pékáruboltokban, halboltokban és fagylaltozókban 
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_hu.pdf

	 





	 
	  
	5. TAKARMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	 
	5.1. A takarmányjog általános elvei, általános követelmények 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
	(Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/2019-07-26
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/2019-07-26
	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/2019-07-26

	 

	Módosítása 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2019/1381 rendelete
	2019/1381 rendelete

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

	 
	A Bizottság (EU)
	A Bizottság (EU)
	2019/1793 végrehajtási rendelete
	2019/1793 végrehajtási rendelete

	 (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. 

	(Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02019R1793-20200527
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02019R1793-20200527
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02019R1793-20200527

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2023/174 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. január 26.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC

	 

	 
	ÚTMUTATÓAZ ÉLELMISZERJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ 178/2002/EK RENDELET 11., 12., 14., 17., 18., 19. ÉS 20. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁHOZ (2010. január 26-i átdolgozott magyar nyelvű útmutató) 
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf
	http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf

	 

	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
	http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf

	 

	 
	A Bizottság
	A Bizottság
	2004/478/EK HATÁROZATA
	2004/478/EK HATÁROZATA

	 (2004. április 29.) az élelmiszer-/takarmányválság kezelésére vonatkozó általános terv elfogadásáról  



	44/2003. (IV.26.) FVM rendelet
	44/2003. (IV.26.) FVM rendelet
	44/2003. (IV.26.) FVM rendelet
	44/2003. (IV.26.) FVM rendelet
	44/2003. (IV.26.) FVM rendelet

	 a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  



	Az Európai Parlament és a Tanács 
	Az Európai Parlament és a Tanács 
	Az Európai Parlament és a Tanács 
	Az Európai Parlament és a Tanács 
	767/2009/EK rendelete
	767/2009/EK rendelete

	(2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (Új egységes szerkezet!) 

	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0767&qid=1676373613042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0767&qid=1676373613042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0767&qid=1676373613042

	 

	 


	65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
	65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
	65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
	65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
	65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

	a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól 





	 
	5.2. Takarmánybiztonságra és -higiéniára vonatkozó általános követelmények 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeleteaz élelmiszerhigiéniáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595327440696&uri=CELEX:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595327440696&uri=CELEX:32004R0852
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595327440696&uri=CELEX:32004R0852

	 

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0183-20220128&qid=1648790416164&from=HU 
	A Bizottság jelentése
	A Bizottság jelentése
	A Bizottság jelentése

	 az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet alkalmazásáról 



	Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20190726

	 

	 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2019/4 rendelete
	2019/4 rendelete

	 (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  

	A rendeletet 2022. január 28.-tól alkalmazandó. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2022/1644 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1644 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1644 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1644&qid=1669190318340 




	 
	5.3. Hatósági takarmányellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások 
	 
	AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	AzEurópai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625

	 

	 
	Egységes szerkezetben nem szereplő helyesbítés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és
	 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/1793 végrehajtási rendelete
	2019/1793 végrehajtási rendelete

	 (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről  

	Új egységes szerkezet! 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1610965403608
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1610965403608
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1610965403608

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2021. április 14.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából abizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése eseténalkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló(EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáró 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0608&from=HU 
	 
	A Bizottság (EU) 2019/2007 végrehajtási rendelete (2019. november 18.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá a 2007/275/EK határozat módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1610965634579
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1610965634579
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1610965634579

	 

	 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/2090 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2019/2090 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről  

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1610965741904
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1610965741904
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1610965741904

	 

	 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai 





	parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  
	parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  
	parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  
	parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  
	parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1610965908944
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1610965908944
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1610965908944

	 

	 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelete

	(2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról  

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1610965983281
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1610965983281
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1610965983281

	 



	282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet
	282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet
	282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet
	282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet
	282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet

	a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 



	A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról  
	A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról  
	A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról  
	Új egységes szerkezet! 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20201116&qid=1610966226945
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20201116&qid=1610966226945
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20201116&qid=1610966226945

	 

	Helyesbítés
	Helyesbítés
	Helyesbítés

	a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2009. január 27-i 152/2009/EK bizottsági rendelethez ( HL L 54., 2009.2.26. ) 

	 
	Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20220628&qid=1661406854997
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20220628&qid=1661406854997
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0152-20220628&qid=1661406854997

	 

	 


	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2004/163/EK ajánlása
	2004/163/EK ajánlása

	 a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2004. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2005/187/EK ajánlása
	2005/187/EK ajánlása

	 a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2005. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2005/925/EK ajánlása
	2005/925/EK ajánlása

	 a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 





	 
	5.4. Takarmány-adalékanyagokra (és előkeverékekre) vonatkozó követelmények 
	 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (Új egységes szerkezet) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574153530684&uri=CELEX:02003R1831-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574153530684&uri=CELEX:02003R1831-20190726
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574153530684&uri=CELEX:02003R1831-20190726

	 

	Egységes szerkezetben nem szereplő módosítása 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2019/1381 rendelete
	2019/1381 rendelete

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

	 
	A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól (Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1448267917974&uri=CELEX:02005R0378-20151022
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1448267917974&uri=CELEX:02005R0378-20151022
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1448267917974&uri=CELEX:02005R0378-20151022

	 

	 
	A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595338038473&uri=CELEX:32008R0429
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595338038473&uri=CELEX:32008R0429
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595338038473&uri=CELEX:32008R0429

	 



	A Bizottság 1810/2005/EK rendelete(2005. november 4.)egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről 
	A Bizottság 1810/2005/EK rendelete(2005. november 4.)egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről 
	A Bizottság 1810/2005/EK rendelete(2005. november 4.)egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML

	 



	Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven): 
	Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven): 
	Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven): 
	Community Register of Feed Additives
	Community Register of Feed Additives
	Community Register of Feed Additives

	 (pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003) 





	 
	 
	 
	 
	 
	A Bizottság 1334/2003/EK rendelete (2003. július 25.) a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról (Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574152431892&uri=CELEX:02003R1334-20180813
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574152431892&uri=CELEX:02003R1334-20180813
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574152431892&uri=CELEX:02003R1334-20180813

	 



	A Bizottság (EU) 2015/724 végrehajtási rendelete(2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2015/724 végrehajtási rendelete(2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2015/724 végrehajtási rendelete(2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1458297168774&uri=CELEX:32015R0724
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1458297168774&uri=CELEX:32015R0724
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1458297168774&uri=CELEX:32015R0724

	 



	TR
	TH
	P
	Span
	A Bizottság (EU) 
	2018/183 végrehajtási rendelete
	2018/183 végrehajtási rendelete

	 (2018. február 7.) a formaldehid „tartósítószerek” és „higiéniai állapotjavítók” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésének megtagadásáról 



	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1661410812927 


	A Bizottság (EU) 2019/849 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) az (EU) 2017/1492 végrehajtási rendeletnek a kolekalciferol (D3-vitamin) lazacalakúaknak szánt takarmányokban megengedett maximális tartalma tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/849 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) az (EU) 2017/1492 végrehajtási rendeletnek a kolekalciferol (D3-vitamin) lazacalakúaknak szánt takarmányokban megengedett maximális tartalma tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/849 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) az (EU) 2017/1492 végrehajtási rendeletnek a kolekalciferol (D3-vitamin) lazacalakúaknak szánt takarmányokban megengedett maximális tartalma tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:139:TOC

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1145-20170719&qid=1610966769981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1145-20170719&qid=1610966769981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1145-20170719&qid=1610966769981

	 



	A Bizottság (EU) 2022/415 végrehajtási rendelete (2022. március 11.) az almasav, az Aspergillus niger DSM 25794 vagy CGMCC 4513/CGMCC 5751 vagy CICC 40347/CGMCC 5343 által termelt citromsav, a szorbinsav és a kálium-szorbát, az ecetsav, a nátrium-diacetát és a kalcium-acetát, a propionsav, a nátrium-propionát, a kalcium-propionát és az ammónium-propionát, a hangyasav, a nátrium-formiát, a kalcium-formiát és az ammónium-formiát, a Bacillus coagulans (LMG S-26145 vagy DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890
	A Bizottság (EU) 2022/415 végrehajtási rendelete (2022. március 11.) az almasav, az Aspergillus niger DSM 25794 vagy CGMCC 4513/CGMCC 5751 vagy CICC 40347/CGMCC 5343 által termelt citromsav, a szorbinsav és a kálium-szorbát, az ecetsav, a nátrium-diacetát és a kalcium-acetát, a propionsav, a nátrium-propionát, a kalcium-propionát és az ammónium-propionát, a hangyasav, a nátrium-formiát, a kalcium-formiát és az ammónium-formiát, a Bacillus coagulans (LMG S-26145 vagy DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890
	A Bizottság (EU) 2022/415 végrehajtási rendelete (2022. március 11.) az almasav, az Aspergillus niger DSM 25794 vagy CGMCC 4513/CGMCC 5751 vagy CICC 40347/CGMCC 5343 által termelt citromsav, a szorbinsav és a kálium-szorbát, az ecetsav, a nátrium-diacetát és a kalcium-acetát, a propionsav, a nátrium-propionát, a kalcium-propionát és az ammónium-propionát, a hangyasav, a nátrium-formiát, a kalcium-formiát és az ammónium-formiát, a Bacillus coagulans (LMG S-26145 vagy DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1648790416164

	 

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0415&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/385 végrehajtási rendelete (2022. március 7.) az Artemisia vulgaris L.-ből előállított tinktúra (feketeüröm-tinktúra) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2021/421 végrehajtási rendelet, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér illóolaj valamennyi állatfaj, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér oleorezin brojlercsirkék, tojótyúkok, hízópulykák, malacok, hízósertések, kocák, tejelő tehenek, hízóborjak (tejpótlók), hízómarhák, 
	A Bizottság (EU) 2022/385 végrehajtási rendelete (2022. március 7.) az Artemisia vulgaris L.-ből előállított tinktúra (feketeüröm-tinktúra) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2021/421 végrehajtási rendelet, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér illóolaj valamennyi állatfaj, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér oleorezin brojlercsirkék, tojótyúkok, hízópulykák, malacok, hízósertések, kocák, tejelő tehenek, hízóborjak (tejpótlók), hízómarhák, 
	A Bizottság (EU) 2022/385 végrehajtási rendelete (2022. március 7.) az Artemisia vulgaris L.-ből előállított tinktúra (feketeüröm-tinktúra) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2021/421 végrehajtási rendelet, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér illóolaj valamennyi állatfaj, a Zingiber officinale Roscoe-ból nyert gyömbér oleorezin brojlercsirkék, tojótyúkok, hízópulykák, malacok, hízósertések, kocák, tejelő tehenek, hízóborjak (tejpótlók), hízómarhák, 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1648790416164

	 

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0385&qid=1653381350344

	 

	 
	 


	A Bizottság (EU) 2021/2077 végrehajtási rendelete (2021. november 26.) a Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2021/2077 végrehajtási rendelete (2021. november 26.) a Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2021/2077 végrehajtási rendelete (2021. november 26.) a Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077&qid=1648792949963
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077&qid=1648792949963
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077&qid=1648792949963

	 

	 
	Helyesbítés a Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2021. november 26-i (EU) 2021/2077 bizottsági végrehajtási rendelethez 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29&qid=1648792949963
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29&qid=1648792949963
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29&qid=1648792949963

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/593 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a kubebabors illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről  
	A Bizottság (EU) 2022/593 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a kubebabors illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről  
	A Bizottság (EU) 2022/593 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a kubebabors illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről  
	 




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0593&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/347 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a keserűnarancs-levél illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/347 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a keserűnarancs-levél illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/347 végrehajtási rendelete (2022. március 1.) a keserűnarancs-levél illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0347&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0347&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0347&qid=1653381350344

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2022/652 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0652&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0652&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0652&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) 
	A Bizottság (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) 
	A Bizottság (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760&qid=1648793140332
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760&qid=1648793140332
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760&qid=1648793140332

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2022/271 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) szóló (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelet helyesbítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0271&qid=1648793077383
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0271&qid=1648793077383
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0271&qid=1648793077383

	 

	 
	Helyesbítés a Bacillus subtilis DSM 25841 készítménynek a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében a tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1760 bizottsági végrehajtási rendelethez 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760R%2801%29&qid=1648793077383
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760R%2801%29&qid=1648793077383
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1760R%2801%29&qid=1648793077383

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/538 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) a nátrium-benzoát elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, a más sertésfélékhez tartozó elválasztott malacokra vonatkozó engedélyezéséről és a 496/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Taminco Finland Oy) 
	A Bizottság (EU) 2022/538 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) a nátrium-benzoát elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, a más sertésfélékhez tartozó elválasztott malacokra vonatkozó engedélyezéséről és a 496/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Taminco Finland Oy) 
	A Bizottság (EU) 2022/538 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) a nátrium-benzoát elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, a más sertésfélékhez tartozó elválasztott malacokra vonatkozó engedélyezéséről és a 496/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Taminco Finland Oy) 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0538&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0538&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0538&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/653 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a Melissa officinalis L.-ből nyert levélkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/653 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a Melissa officinalis L.-ből nyert levélkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/653 végrehajtási rendelete (2022. április 20.) a Melissa officinalis L.-ből nyert levélkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0653&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0653&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0653&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/537 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) egy citromkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/537 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) egy citromkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/537 végrehajtási rendelete (2022. április 4.) egy citromkivonatot tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0537&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0537&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0537&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/565 végrehajtási rendelete (2022. április 7.) egy 3-nitrooxipropanolt tartalmazó készítmény tejelő tehenek és tenyésztehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a DSM Nutritional Products Sp. z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) 
	A Bizottság (EU) 2022/565 végrehajtási rendelete (2022. április 7.) egy 3-nitrooxipropanolt tartalmazó készítmény tejelő tehenek és tenyésztehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a DSM Nutritional Products Sp. z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) 
	A Bizottság (EU) 2022/565 végrehajtási rendelete (2022. április 7.) egy 3-nitrooxipropanolt tartalmazó készítmény tejelő tehenek és tenyésztehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a DSM Nutritional Products Sp. z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0565&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0565&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0565&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/633 végrehajtási rendelete (2022. április 13.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 készítmény valamennyi állatfaj szilázs-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/633 végrehajtási rendelete (2022. április 13.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 készítmény valamennyi állatfaj szilázs-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/633 végrehajtási rendelete (2022. április 13.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 készítmény valamennyi állatfaj szilázs-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0633&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0633&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0633&qid=1653381350344

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/703 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a Bacillus velezensis DSM 15544 készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamennyi madárfaj és -kategória tekintetében történő engedélyezéséről, az (EU) 2016/897 végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/2312 végrehajtási rendelet és az (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 333/2010/EU rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2022/703 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a Bacillus velezensis DSM 15544 készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamennyi madárfaj és -kategória tekintetében történő engedélyezéséről, az (EU) 2016/897 végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/2312 végrehajtási rendelet és az (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 333/2010/EU rendelet, 
	A Bizottság (EU) 2022/703 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a Bacillus velezensis DSM 15544 készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamennyi madárfaj és -kategória tekintetében történő engedélyezéséről, az (EU) 2016/897 végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/2312 végrehajtási rendelet és az (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 333/2010/EU rendelet, 




	a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	a 184/2011/EU rendelet és az (EU) 2019/893 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: az Unióban a Pen & Tec Consulting S.L.U. által képviselt Asahi Biocycle Co. Ltd.) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0703&qid=1661406138609 


	A Bizottság (EU) 2022/702 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a molyhosökörfarkkóró-tinktúra egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/702 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a molyhosökörfarkkóró-tinktúra egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/702 végrehajtási rendelete (2022. május 5.) a molyhosökörfarkkóró-tinktúra egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0702&qid=1661406138609 


	A Bizottság (EU) 2022/913 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2022/913 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2022/913 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0913&qid=1661407450825 


	A Bizottság (EU) 2022/1445 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2018/1039 végrehajtási rendeletnek az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1445 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2018/1039 végrehajtási rendeletnek az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1445 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2018/1039 végrehajtási rendeletnek az aminosavak réz(II)-kelát-hidrátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1445&qid=1669190757813 


	A Bizottság (EU) 2022/1442 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2017/1490 végrehajtási rendeletnek az aminosavak mangánkelát-hidrátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1442 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2017/1490 végrehajtási rendeletnek az aminosavak mangánkelát-hidrátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1442 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 31.) az (EU) 2017/1490 végrehajtási rendeletnek az aminosavak mangánkelát-hidrátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1442&qid=1669190757813
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1442&qid=1669190757813
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1442&qid=1669190757813

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/1420 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 22.) a Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 által termelt L-glutaminsav és mononátrium-glutamát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1420 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 22.) a Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 által termelt L-glutaminsav és mononátrium-glutamát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2022/1420 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 22.) a Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 által termelt L-glutaminsav és mononátrium-glutamát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1420&qid=1669190757813 


	A Bizottság (EU) 2023/59 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a Pediococcus pentosaceus DSM 32292 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/59 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a Pediococcus pentosaceus DSM 32292 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/59 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a Pediococcus pentosaceus DSM 32292 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0059&qid=1676373613042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0059&qid=1676373613042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0059&qid=1676373613042

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2023/61 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) az Aspergillus niger CBS 120604-ből származó endo-1,4-béta-glükanázt, az Aspergillus neoniger MUCL 39199-ből származó endo-1,3(4)-béta-glükanázt, a Trichoderma citrinoviride MUCL 39203-ból származó endo-1,4-béta-xilanázt és a Trichoderma citrinoviride CBS 614.94-ből származó endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/61 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) az Aspergillus niger CBS 120604-ből származó endo-1,4-béta-glükanázt, az Aspergillus neoniger MUCL 39199-ből származó endo-1,3(4)-béta-glükanázt, a Trichoderma citrinoviride MUCL 39203-ból származó endo-1,4-béta-xilanázt és a Trichoderma citrinoviride CBS 614.94-ből származó endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/61 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) az Aspergillus niger CBS 120604-ből származó endo-1,4-béta-glükanázt, az Aspergillus neoniger MUCL 39199-ből származó endo-1,3(4)-béta-glükanázt, a Trichoderma citrinoviride MUCL 39203-ból származó endo-1,4-béta-xilanázt és a Trichoderma citrinoviride CBS 614.94-ből származó endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0061&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2023/60 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a konjugált linolsav (t10, c12)-metilészter hízósertések és tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/60 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a konjugált linolsav (t10, c12)-metilészter hízósertések és tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/60 végrehajtási rendelete (2023. január 5.) a konjugált linolsav (t10, c12)-metilészter hízósertések és tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE) (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0060&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2023/53 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/53 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/53 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0053&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2023/8 végrehajtási rendelete (2023. január 3.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, a Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 és a Lactococcus lactis NCIMB 30117 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról és a 868/2011/EU, az 1111/2011/EU és a 227/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/8 végrehajtási rendelete (2023. január 3.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, a Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 és a Lactococcus lactis NCIMB 30117 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról és a 868/2011/EU, az 1111/2011/EU és a 227/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/8 végrehajtási rendelete (2023. január 3.) a Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, a Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 és a Lactococcus lactis NCIMB 30117 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról és a 868/2011/EU, az 1111/2011/EU és a 227/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0008&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2023/54 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2022/652 végrehajtási rendelet helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/54 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2022/652 végrehajtási rendelet helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	A Bizottság (EU) 2023/54 végrehajtási rendelete (2023. január 4.) a keserűnarancs-kivonat egyes állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2022/652 végrehajtási rendelet helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0054&qid=1676373613042 


	A Bizottság (EU) 2023/121 végrehajtási rendelete (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 
	A Bizottság (EU) 2023/121 végrehajtási rendelete (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 
	A Bizottság (EU) 2023/121 végrehajtási rendelete (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0121&qid=1676373613042 




	 
	5.5. Takarmány-keverékekre (összetett takarmányokra) vonatkozó követelmények 
	 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 
	A Bizottság (EU) 2015/38 végrehajtási rendelete( 2015. január 13. ) a Lactobacillus acidophilus CECT 4529 készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Centro Sperimentale del Latte) EGT-vonatkozású szöveg 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1669191164215
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1669191164215
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0038&qid=1669191164215

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
	A rendeletet 2022. január 28.-tól alkalmazandó. 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1610966962318
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1610966962318
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0004&qid=1610966962318

	 



	A Bizottság (EU) 2020/354 rendelete (2020. március 4.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2020/354 rendelete (2020. március 4.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2020/354 rendelete (2020. március 4.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0354&qid=1610967100469
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0354&qid=1610967100469
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0354&qid=1610967100469

	 





	 
	5.6. GMO takarmányokra vonatkozó követelmények 
	 
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény
	1998. évi XXVII. törvény

	agéntechnológiai tevékenységről 

	Módosítása: 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 


	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20080410&qid=1610967281470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20080410&qid=1610967281470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20080410&qid=1610967281470

	 

	Egységes szerkezetben nem szereplő módosítása 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2019/1381 rendelete
	2019/1381 rendelete

	 (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról  

	A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK Bizottsági rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340086615&uri=CELEX:32013R0503
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340086615&uri=CELEX:32013R0503
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340086615&uri=CELEX:32013R0503

	 



	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	A Bizottság 1981/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1981

	 



	A Bizottság 641/2004/EK rendeleteaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 
	A Bizottság 641/2004/EK rendeleteaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 
	A Bizottság 641/2004/EK rendeleteaz 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezőeredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340143734&uri=CELEX:32004R0641
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340143734&uri=CELEX:32004R0641
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595340143734&uri=CELEX:32004R0641

	 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2004/787/EK AJÁNLÁSA
	2004/787/EK AJÁNLÁSA

	 (2004. október 4.) az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen termékekből történő mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról 



	A Bizottság 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek esetében az engedélyezési eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról 
	A Bizottság 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek esetében az engedélyezési eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról 
	A Bizottság 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek esetében az engedélyezési eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341024674&uri=CELEX:32011R0619
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341024674&uri=CELEX:32011R0619
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341024674&uri=CELEX:32011R0619

	 



	A Bizottság 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341072397&uri=CELEX:32011R0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341072397&uri=CELEX:32011R0884
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595341072397&uri=CELEX:32011R0884

	 



	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  
	A Bizottság 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról  




	 
	 
	 
	 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426918076&uri=CELEX:32010D0315

	 



	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	A GMO-kal kapcsolatos információk 
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm

	 

	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm

	 

	http://gmo.kormany.hu/fooldal
	http://gmo.kormany.hu/fooldal
	http://gmo.kormany.hu/fooldal

	 

	 
	GM Guidelines for the European Food and Drink Industries 
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
	http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf

	 



	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven) 
	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven) 
	A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven) 
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

	 



	Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok a 1829/2003/EK rendelet 8. és 20. cikke alapján(angol nyelven) 
	Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok a 1829/2003/EK rendelet 8. és 20. cikke alapján(angol nyelven) 
	Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok a 1829/2003/EK rendelet 8. és 20. cikke alapján(angol nyelven) 
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
	http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

	 



	Mintavételi útmutató https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94042/lbna27021enn.pdf 
	Mintavételi útmutató https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94042/lbna27021enn.pdf 
	Mintavételi útmutató https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94042/lbna27021enn.pdf 




	 
	5.7. Import takarmányok behozatalára vonatkozó általános követelmények 
	 
	A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
	A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1610967865748
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1610967865748
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1610967865748

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/2130 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1610967921051
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1610967921051
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1610967921051

	 



	A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről  
	A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről  
	Új egységes szerkezet! 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0006-20191114&qid=1610968022557
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0006-20191114&qid=1610968022557
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0006-20191114&qid=1610968022557

	 



	A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtásirendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizot
	A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtásirendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizot
	A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtásirendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizot
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-20220302&qid=1648790416164&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-20220302&qid=1648790416164&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0632-20220302&qid=1648790416164&from=HU

	 



	A Bizottság (EU) 2022/575 végrehajtási határozata (2022. április 6.) a ragadós száj- és körömfájás harmadik országokból vagy területekről származó széna- és szalmaszállítmányokon keresztül az Unióba történő behozatalának megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedésekről és az (EU) 2020/2208 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2022) 2078. számú dokumentummal történt) 
	A Bizottság (EU) 2022/575 végrehajtási határozata (2022. április 6.) a ragadós száj- és körömfájás harmadik országokból vagy területekről származó széna- és szalmaszállítmányokon keresztül az Unióba történő behozatalának megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedésekről és az (EU) 2020/2208 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2022) 2078. számú dokumentummal történt) 
	A Bizottság (EU) 2022/575 végrehajtási határozata (2022. április 6.) a ragadós száj- és körömfájás harmadik országokból vagy területekről származó széna- és szalmaszállítmányokon keresztül az Unióba történő behozatalának megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedésekről és az (EU) 2020/2208 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2022) 2078. számú dokumentummal történt) 
	 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0575&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0575&qid=1653381350344
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0575&qid=1653381350344

	 





	 
	5.8. Takarmányhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés 
	 
	A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  
	A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  
	A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  
	A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  
	A Bizottság142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról  
	Új egységes szerkezet! 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20201208&qid=1610972158864
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20201208&qid=1610972158864
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20201208&qid=1610972158864

	 





	 
	5.9. A takarmány-feldolgozás során (fel)használt anyagokra/tárgyakra vonatkozó szabályok 
	 
	Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 
	Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 
	Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 
	Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 
	Az Európai Parlamentés a Tanács396/2005/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 (Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513330356709&uri=CELEX:02005R0396-20170823
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513330356709&uri=CELEX:02005R0396-20170823
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513330356709&uri=CELEX:02005R0396-20170823

	 

	 
	Utolsó megjelent egységes szerkezet  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20201216&qid=1610972629042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20201216&qid=1610972629042
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20201216&qid=1610972629042

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2022/476 rendelete (2022. március 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ecetsav, azoxistrobin, benzovindiflupir, ciántraniliprol, ciflufenamid, emamektin, flutolanil, mészkén, maltodextrin és prokinazid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0476&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0476&qid=1648790416164
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0476&qid=1648790416164

	 

	 
	TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉK KERESÉS AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ: 
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

	 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2013/711/EU ajánlása
	2013/711/EU ajánlása

	 (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről  

	 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2014/663/EU ajánlása
	2014/663/EU ajánlása

	 (2014. szeptember 11.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról  



	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	66/2010. (V. 12.) FVM rendelete
	66/2010. (V. 12.) FVM rendelete

	 a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 



	7/2001. (I.17.) FVM rendelet
	7/2001. (I.17.) FVM rendelet
	7/2001. (I.17.) FVM rendelet
	7/2001. (I.17.) FVM rendelet
	7/2001. (I.17.) FVM rendelet

	 a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  

	9/2014. (IX. 12.) FM rendelet
	9/2014. (IX. 12.) FM rendelet
	9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

	 a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Megjelent: MK 2014/125. (IX. 12.) Hatályos: 2014. 09. 15. 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2006/576/EK ajánlása
	2006/576/EK ajánlása

	 a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról. 



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2006/583/EK ajánlása
	2006/583/EK ajánlása

	 a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 



	A Bizottság ajánlása
	A Bizottság ajánlása
	A Bizottság ajánlása
	A Bizottság ajánlása
	A Bizottság ajánlása

	 (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 



	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	A Bizottság
	2013/165/EU AJÁNLÁSA
	2013/165/EU AJÁNLÁSA

	 (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről  



	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	2013/637/EU ajánlása
	2013/637/EU ajánlása

	 (2013. november 4.) a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt összetett takarmányokban előforduló T-2 és HT-2 toxinok tekintetében történő módosításáról  



	Az Európai Parlament és Tanács470/2009/EK rendelete(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács470/2009/EK rendelete(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács470/2009/EK rendelete(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2018/782 rendelete (2018. május 29.) a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1534854360015&uri=CELEX:32018R0782
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1534854360015&uri=CELEX:32018R0782
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1534854360015&uri=CELEX:32018R0782

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2017/12 végrehajtási rendelete (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-határértékeknek a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek formájáról és tartalmáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484902895366&uri=CELEX:32017R0012
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484902895366&uri=CELEX:32017R0012
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484902895366&uri=CELEX:32017R0012

	 



	A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról  
	A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról  
	A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0124-20200427&qid=1610973505310
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0124-20200427&qid=1610973505310
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0124-20200427&qid=1610973505310

	 





	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet

	 az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

	 
	A fenti rendelet az alábbi uniós irányelv és határozatok végrehajtását szolgálja: 
	A Tanács 
	A Tanács 
	96/23/EK irányelve
	96/23/EK irányelve

	 (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről 

	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) 
	A Bizottság 97/747/EK határozata (1997. október 27.) az egyes állati termékekben lévő egyes anyagok és azok maradványai ellenőrzése céljából a 96/23/EK tanácsi irányelvben előírt mintavétel szintjeinek és gyakoriságának a megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595344974390&uri=CELEX:31997D0747
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595344974390&uri=CELEX:31997D0747
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595344974390&uri=CELEX:31997D0747

	 

	A Bizottság 98/179/EK határozata (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595345122512&uri=CELEX:31998D0179
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595345122512&uri=CELEX:31998D0179
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595345122512&uri=CELEX:31998D0179

	 



	A Bizottság98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 
	A Bizottság98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 
	A Bizottság98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1474278066467&uri=CELEX:01998D0536-20160811
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1474278066467&uri=CELEX:01998D0536-20160811
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1474278066467&uri=CELEX:01998D0536-20160811

	 





	 
	5.10. Ökológiai termelés 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	A Bizottság 
	889/2008/EK rendelete
	889/2008/EK rendelete

	 (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1610973669274
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1610973669274
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1610973669274

	 

	              A Bizottság (EU) 
	              A Bizottság (EU) 
	2021/772 végrehajtási rendelete
	2021/772 végrehajtási rendelete

	 (2021. május 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések és különösen az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról.  

	                A Bizottság (EU) 
	                A Bizottság (EU) 
	2021/181 végrehajtási rendelete
	2021/181 végrehajtási rendelete

	 (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról. A Bizottság (EU) 
	2020/977 rendelete
	2020/977 rendelete

	 (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről. A Bizottság (EU) 
	2020/1667 rendelete
	2020/1667 rendelete

	 (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról.  



	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	A vidékfejlesztési miniszter 
	34/2013. (V. 14.) VM rendelete
	34/2013. (V. 14.) VM rendelete

	 a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről 

	 


	A Bizottság 2008. december 8-i 
	A Bizottság 2008. december 8-i 
	A Bizottság 2008. december 8-i 
	A Bizottság 2008. december 8-i 
	1235/2008/EK rendelete
	1235/2008/EK rendelete

	  a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/461 végrehajtási rendelete
	2021/461 végrehajtási rendelete

	 (2021. március 16.) az 1235/2008/EK rendeletnek az ellenőrző                                      hatóságoknak és ellenőrző szerveknek az ökológiai termékek 834/2007/EK tanácsi rendeleten alapuló behozatalára előírt szabályozás szerinti egyenértékűsége szempontjából történő elismerésére irányuló kérelmek beérkezési időpontja tekintetében történő módosításáról. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2020/2196 végrehajtási rendelete
	2020/2196 végrehajtási rendelete

	 (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról. A Bizottság (EU) 
	2020/1667 rendelete
	2020/1667 rendelete

	 (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról.  A Bizottság (EU) 
	2020/977 rendelete
	2020/977 rendelete

	 (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről. 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
	2018/848 (V. 14.) rendelete
	2018/848 (V. 14.) rendelete

	 (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

	Helyesbítés
	Helyesbítés
	Helyesbítés

	 az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30. (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez. 





	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2022. június 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ukrajnai orosz invázió miatt a nem ökológiai fehérjetakarmány ökológiai állattartásban való felhasználása tekintetében történő kiegészítéséről. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. október 21.) az (EU) 2018/848 európai parlameni és tanácsi rendeletnek az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékek szállítmányainak hatósági ellenőrzésére és az ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. október 18.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó eljárási követelmények, továbbá az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletére, valamint az általuk elvégzendő ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok tekintetében va

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. május 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. május 7.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározott nemzetséghez vagy fajhoz tartozó ökológiai heterogén anyagok növényi szaporítóanyagainak előállítása és forgalmazása tekintetében történő kiegészítéséről. 

	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete
	2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete

	 (2021. január 21.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés hatósági ellenőrzése keretében a bizonylatokon alapuló nyilvántartásokon elvégzett ellenőrzésekre és a gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzésére vonatkozó egyedi kritériumok és feltételek megállapítása révén történő kiegészítéséről. 



	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2020/464 végrehajtási rendelete
	2020/464 végrehajtási rendelete

	 (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról. 



	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/279 végrehajtási rendelete
	2021/279 végrehajtási rendelete

	 (2021. február 22.) az ökológiai termelés és az ökológiai termékek jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. 



	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/1165 végrehajtási rendelete
	2021/1165 végrehajtási rendelete

	 (2021. július 15.) bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról. 

	 


	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/2119 végrehajtási rendelete
	2021/2119 végrehajtási rendelete

	 (2021. december 1.) a gazdasági szereplőktől és gazdálkodói csoportoktól megkövetelt egyes nyilvántartásokra és nyilatkozatokra, valamint a tanúsítványok kiállításához szükséges technikai eszközökre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő megállapításáról, valamint az (EU) 2021/1378 bizottsági végrehajtási rendeletnek a harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök tanúsítványának kiállítása tekintetében 

	A 
	A 
	Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete
	Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete

	 (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról. 

	 


	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/2325 végrehajtási rendelete
	2021/2325 végrehajtási rendelete

	 (2021. december 16.) az ökológiai termékek Unióba történő behozatala tekintetében a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján elismert harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról. 

	Az EU 
	Az EU 
	2022/2047 végrehajtási rendelete
	2022/2047 végrehajtási rendelete

	 (2022. október 24.) helyesbíti az EU 2021/2325 II. mellékletét. 

	Az EU 
	Az EU 
	2022/2049 végrehajtási rendelete
	2022/2049 végrehajtási rendelete

	 (2022. október 24.) módosítja az EU 2021/2325 I. és II. mellékletét. 

	 


	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	A Bizottság (EU) 
	2021/2307 végrehajtási rendelete
	2021/2307 végrehajtási rendelete

	 (2021. október 21.) az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékekhez szükséges dokumentumokra és értesítésekre vonatkozó szabályok megállapításáról. 

	A 
	A 
	Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete
	Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete

	 (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról. 

	 


	Az ökológiai gazdálkodás ötvözi a hagyományt, a tudományos kutatás és az innováció eredményeit, így törekszik a környezet megóvására. Az ágazat - a társadalmi, gazdasági szempontokat is figyelembe véve -, az egészséges életmódot támogató 
	Az ökológiai gazdálkodás ötvözi a hagyományt, a tudományos kutatás és az innováció eredményeit, így törekszik a környezet megóvására. Az ágazat - a társadalmi, gazdasági szempontokat is figyelembe véve -, az egészséges életmódot támogató 
	Az ökológiai gazdálkodás ötvözi a hagyományt, a tudományos kutatás és az innováció eredményeit, így törekszik a környezet megóvására. Az ágazat - a társadalmi, gazdasági szempontokat is figyelembe véve -, az egészséges életmódot támogató 




	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	mezőgazdaság és élelmiszertermelés megteremtését segíti, így kiemelt szerepe van a hazai fenntarthatósági törekvések elérésében. Megjelent a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért címmel egy minisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg.
	https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-cselekvesi-terv-az-okologiai-gazdalkodas-fejleszteseert
	https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-cselekvesi-terv-az-okologiai-gazdalkodas-fejleszteseert

	 



	A Bizottság közleménye Az uniós piacon ökológiai termékként vagy átállási termékként forgalomba hozandó, harmadik országokból származó termékek importellenőrzésére vonatkozó uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatos kérdések és válaszok 2022/C 362/03 
	A Bizottság közleménye Az uniós piacon ökológiai termékként vagy átállási termékként forgalomba hozandó, harmadik országokból származó termékek importellenőrzésére vonatkozó uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatos kérdések és válaszok 2022/C 362/03 
	A Bizottság közleménye Az uniós piacon ökológiai termékként vagy átállási termékként forgalomba hozandó, harmadik országokból származó termékek importellenőrzésére vonatkozó uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatos kérdések és válaszok 2022/C 362/03 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.362.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A362%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.362.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A362%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.362.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2022%3A362%3ATOC

	 





	 
	  
	6. ÁLLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	6.1. Állategészségügyre, állatvédelemre és vadakra vonatkozó egyes előírások 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK RENDELETE (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről  
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	Módosítása 
	Az Európai ParlamentésaTanács (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) 273. cikk 
	A Bizottság (EU) 2022/139 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok készleteinek kezelése, tárolása és pótlása, valamint az említett bankok működtetésére vonatkozó biológiai védelmi, biológiai biztonsági és biológiai elszigetelési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139

	 

	A Bizottság (EU) 2022/140 végrehajtási rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2022/160 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/160 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2022/160 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160
	https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160

	 



	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R
	https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R
	https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R

	 



	A Bizottság517/2011/EU RENDELETE (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról 
	A Bizottság517/2011/EU RENDELETE (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról 
	A Bizottság517/2011/EU RENDELETE (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0517
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0517
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0517

	 



	A Bizottság1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401470972612&uri=CELEX:32006R1177
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401470972612&uri=CELEX:32006R1177
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401470972612&uri=CELEX:32006R1177

	 



	A Bizottság 200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	A Bizottság 200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	A Bizottság 200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0200

	 



	A Bizottság 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	A Bizottság 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	A Bizottság 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1190

	 



	A Bizottság 200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 
	A Bizottság 200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 
	A Bizottság 200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 




	európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0200

	 



	A Bizottság 254/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság 254/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság 254/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471287531&uri=CELEX:32010R0254
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471287531&uri=CELEX:32010R0254
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471287531&uri=CELEX:32010R0254

	 



	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
	180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete

	a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 



	2013. évi CII. törvény
	2013. évi CII. törvény
	2013. évi CII. törvény
	2013. évi CII. törvény
	2013. évi CII. törvény

	a halgazdálkodásról és a hal védelméről 



	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
	127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

	 a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 





	6.2. Parazitológia 
	 
	148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 
	148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 
	148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 
	148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 
	148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletaz egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700148.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700148.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700148.fvm

	 



	81/2002. (IX. 4.) FVM rendeleta zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendeleta zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 
	81/2002. (IX. 4.) FVM rendeleta zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200081.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200081.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200081.fvm

	 



	32/2020. (VI. 26.) AM rendelet
	32/2020. (VI. 26.) AM rendelet
	32/2020. (VI. 26.) AM rendelet
	32/2020. (VI. 26.) AM rendelet
	32/2020. (VI. 26.) AM rendelet

	 az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól 

	Hatálytalan: 2022. július 3-tól.  
	Hatályon kívül helyezte: 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet
	Hatályon kívül helyezte: 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am

	 



	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am

	 



	133/2013. (XII. 29.) VM rendeleta halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 
	133/2013. (XII. 29.) VM rendeleta halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 
	133/2013. (XII. 29.) VM rendeleta halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300133.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300133.vm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300133.vm

	 



	a Bizottság (EU) 2020/689 rendelete Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
	a Bizottság (EU) 2020/689 rendelete Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
	a Bizottság (EU) 2020/689 rendelete Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=HU
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=HU

	 



	127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800127.fvm

	 



	4/2017. (I. 23.) FM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	4/2017. (I. 23.) FM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	4/2017. (I. 23.) FM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700004.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700004.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700004.fm

	 



	57/2019. (XII. 14.) AM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	57/2019. (XII. 14.) AM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	57/2019. (XII. 14.) AM rendeleta Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól 
	P
	Span
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900057.AM
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900057.AM

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról 
	P
	Span
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:HU:PDF

	 



	ABizottság 2008/946/EK határozata(2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról  
	ABizottság 2008/946/EK határozata(2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról  
	ABizottság 2008/946/EK határozata(2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008D0946 


	A 2007. évi XVII. törvénya mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről. 
	A 2007. évi XVII. törvénya mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről. 
	A 2007. évi XVII. törvénya mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről. 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv

	 



	A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete(2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek 
	A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete(2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek 
	A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete(2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek 




	terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 
	terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 
	terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 
	terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 
	terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1882-20220705
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1882-20220705
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1882-20220705

	 



	A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete(2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete(2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete(2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1375&from=EN 
	Módosította:A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 22-i (EU) 2022/1418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETEaz (EU) 2015/1375 végrehajtási rendeletnek a hasított testek darabolásával kapcsolatos Trichinella-ellenőrzés és alternatív analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról.  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1418
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1418
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1418

	 

	Hatályos 2022. szeptember 12-től. 


	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	A húsban előforduló Trichinella kimutatására kijelölt hivatalos laboratóriumok számára megfogalmazott minimális ajánlásokra vonatkozó iránymutatások 
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf

	 



	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&dbnum=1 


	8/2021. (III. 10.) AM rendeleta nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról 
	8/2021. (III. 10.) AM rendeleta nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról 
	8/2021. (III. 10.) AM rendeleta nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100008.am

	 



	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	17/2022. (VI. 30.) AM rendeletaz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200017.am

	 





	 
	  
	7. 1. ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZERMARADÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	 
	Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE(2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308630869&uri=CELEX:32009R0470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308630869&uri=CELEX:32009R0470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308630869&uri=CELEX:32009R0470

	 

	A Bizottság (EU) 2018/782 RENDELETE (2018. május 29.) a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról 
	A Bizottság (EU) 2018/782 RENDELETE (2018. május 29.) a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308689265&uri=CELEX:32018R0782
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308689265&uri=CELEX:32018R0782

	 

	A Bizottság (EU) 2017/880 RENDELETE (2017. május 23.) az egy adott élelmiszerben található farmakológiai hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-határértéknek az ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer tekintetében, illetve az egy vagy több fajban található farmakológiai hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-határértéknek a más fajok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban lévő szabályok meghatározásáról
	A Bizottság (EU) 2017/880 RENDELETE (2017. május 23.) az egy adott élelmiszerben található farmakológiai hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-határértéknek az ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer tekintetében, illetve az egy vagy több fajban található farmakológiai hatóanyagra megállapított legmagasabb maradékanyag-határértéknek a más fajok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban lévő szabályok meghatározásáról
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308740324&uri=CELEX:32017R0880
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308740324&uri=CELEX:32017R0880

	 

	A Bizottság 37/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0037
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0037
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0037

	 

	 
	A Bizottság (EU) 2019/1871 RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló nem engedélyezett farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó intézkedési referenciapontokról és a 2005/34/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308835827&uri=CELEX:32019R1871
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308835827&uri=CELEX:32019R1871
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308835827&uri=CELEX:32019R1871

	 



	A Bizottság (EU) 2017/12 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-határértékeknek a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek formájáról és tartalmáról 
	A Bizottság (EU) 2017/12 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-határértékeknek a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek formájáról és tartalmáról 
	A Bizottság (EU) 2017/12 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. január 6.) a maximális maradékanyag-határértékeknek a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapítására irányuló kérelmek formájáról és tartalmáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308887029&uri=CELEX:32017R0012
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308887029&uri=CELEX:32017R0012
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308887029&uri=CELEX:32017R0012

	 



	A Bizottság 124/2009/EK RENDELETE (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról 
	A Bizottság 124/2009/EK RENDELETE (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról 
	A Bizottság 124/2009/EK RENDELETE (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308922015&uri=CELEX:32009R0124
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308922015&uri=CELEX:32009R0124
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590308922015&uri=CELEX:32009R0124

	 



	24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
	24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
	24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
	24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
	24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

	az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/931 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/931 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/931 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. március 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

	 

	 


	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/932 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 9.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, a többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös rendelkezésekről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/932 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 9.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, a többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös rendelkezésekről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/932 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 9.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, a többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös rendelkezésekről (A rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

	 

	 


	A Bizottság (EU) 2019/2090 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről E rendeletet 2019. dece
	A Bizottság (EU) 2019/2090 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről E rendeletet 2019. dece
	A Bizottság (EU) 2019/2090 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről E rendeletet 2019. dece
	A Bizottság (EU) 2019/2090 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 19.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről E rendeletet 2019. dece
	https://eur-
	https://eur-






	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
	lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090

	 

	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
	10/2002. (I. 23.) FVM rendelet

	az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

	 
	2017/625 RENDELETE 150. cikk 
	A 96/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó átmeneti intézkedések 
	(1)  E rendelet vonatkozó rendelkezései helyett az illetékes hatóságoknak 2022. december 14-ig, vagy egy korábbi, az e cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig a 96/23/EK irányelv II., III. és IV. mellékletének megfelelően továbbra is el kell végezniük az említett irányelv I. mellékletében felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok jelenlétének kimutatásához szükséges hatósági ellenőrzéseket. 
	(2)  E rendelet vonatkozó rendelkezései helyett 2022. december 14-ig, vagy egy korábbi, az e cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig a 96/23/EK irányelv 29. cikkének (1) és (2) bekezdését továbbra is alkalmazni kell. 
	(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 144. cikknek megfelelően e rendelet módosítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett korábbi időpont tekintetében. Ez az időpont egyúttal a 19. és 112. cikkben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának kezdőnapja. 
	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1644 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. július 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó különös követelményekkel való kiegészítéséről (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC

	 

	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1646 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. szeptember 23.) az állatgyógyászati készítményként vagy takarmány-adalékanyagként engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, valamint a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok és azok maradékanyagai felhasználása tekintetében végzett hatósági ellenőrzésekre, a többéves nemzeti ellenőrzési tervek meghatározott tartalmára és az elkészítésükkel kapcsolatos különös intézkedésekre vonatkozó egységes gyakorlati szabályokról (2022. december 15-től kell 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC

	 

	 
	A BIZOTTSÁG 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333

	 

	Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 28.) a 333/2007/EK rendeletnek a halakra és szárazföldi állatokra vonatkozó mintavételi követelmények tekintetében történő módosításáról
	Módosítása:A BIZOTTSÁG (EU) 2022/685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 28.) a 333/2007/EK rendeletnek a halakra és szárazföldi állatokra vonatkozó mintavételi követelmények tekintetében történő módosításáról
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC

	 

	A mellékletet 2022. december 15-től kell alkalmazni. 


	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/808 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) az élelmiszer-termelő állatokon alkalmazott gyógyszerhatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó analitikai módszerek elvégzéséről és az 83/115 eredmények értelmezéséről, valamint az alkalmazandó mintavételi módszerekről és a 2002/657/EK és 98/179/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (2021. június 10-től lép hatályba!) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/808 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) az élelmiszer-termelő állatokon alkalmazott gyógyszerhatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó analitikai módszerek elvégzéséről és az 83/115 eredmények értelmezéséről, valamint az alkalmazandó mintavételi módszerekről és a 2002/657/EK és 98/179/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (2021. június 10-től lép hatályba!) 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/808 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) az élelmiszer-termelő állatokon alkalmazott gyógyszerhatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó analitikai módszerek elvégzéséről és az 83/115 eredmények értelmezéséről, valamint az alkalmazandó mintavételi módszerekről és a 2002/657/EK és 98/179/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (2021. június 10-től lép hatályba!) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808

	 

	Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/810 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 20.) az (EU) 2021/808 végrehajtási rendeletnek a 2002/657/EK határozat II. mellékletében felsorolt egyes anyagokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

	 

	 


	A Bizottság 98/179/EK HATÁROZATA (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak 
	A Bizottság 98/179/EK HATÁROZATA (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak 
	A Bizottság 98/179/EK HATÁROZATA (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak 




	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0179
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0179

	  

	2021. június 10-től hatálytalan 
	A 2021. június 10. előtt validált módszerekre 2026. június 10-ig továbbra is a 2002/657/EK határozat I. mellékletének 2. és 3. pontjában meghatározott követelmények alkalmazandók.  
	Az (EU) 2019/1871 rendelet 8. cikke második bekezdésében említett célokból ezért a 2002/657/EK határozat II. mellékletét 2022. november 27-ig továbbra is alkalmazni kell. 


	A Bizottság2011/163/EU HATÁROZATA (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról 
	A Bizottság2011/163/EU HATÁROZATA (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról 
	A Bizottság2011/163/EU HATÁROZATA (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0163
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0163
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0163

	 

	Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:  
	 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2021/653 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. április 20.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC

	 

	 
	• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/800 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. május 17.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3

	 

	 
	ATOCResidues of Veterinary Medicinal Products 
	https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/residues-veterinary-medicinal-products_en  
	Manual on residue requirements for non-EU countries exporting to the EU 
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf
	https://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_vet-med-residues_animal-imports-non-eu_brochure_en.pdf

	 



	A Bizottság (EU) 2018/470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 21.) a 2001/82/EK irányelv 11. cikkének rendelkezései szerint az EU-ban kezelt állatokból származó élelmiszerek ellenőrzése céljára alkalmazandó maradékanyag-határértékekre vonatkozó részletes szabályokról 
	A Bizottság (EU) 2018/470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 21.) a 2001/82/EK irányelv 11. cikkének rendelkezései szerint az EU-ban kezelt állatokból származó élelmiszerek ellenőrzése céljára alkalmazandó maradékanyag-határértékekre vonatkozó részletes szabályokról 
	A Bizottság (EU) 2018/470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 21.) a 2001/82/EK irányelv 11. cikkének rendelkezései szerint az EU-ban kezelt állatokból származó élelmiszerek ellenőrzése céljára alkalmazandó maradékanyag-határértékekre vonatkozó részletes szabályokról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309405610&uri=CELEX:32018R0470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309405610&uri=CELEX:32018R0470
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309405610&uri=CELEX:32018R0470

	 



	A Bizottság98/536/EK HATÁROZATA (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról 
	A Bizottság98/536/EK HATÁROZATA (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról 
	A Bizottság98/536/EK HATÁROZATA (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0536
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0536
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0536

	 



	A Bizottság2014/873/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december 3.) a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről szóló 2002/249/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság2014/873/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december 3.) a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről szóló 2002/249/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság2014/873/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december 3.) a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről szóló 2002/249/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309490636&uri=CELEX:32014D0873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309490636&uri=CELEX:32014D0873
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309490636&uri=CELEX:32014D0873

	 



	A Bizottság2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről 
	A Bizottság2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről 
	A Bizottság2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994

	 



	A Bizottság 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
	A Bizottság 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
	A Bizottság 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309529391&uri=CELEX:32006D0027
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309529391&uri=CELEX:32006D0027
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309529391&uri=CELEX:32006D0027

	 



	A Bizottság (EU) 2015/2260 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. december 3.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2008/630/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2015/2260 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. december 3.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2008/630/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	A Bizottság (EU) 2015/2260 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. december 3.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2008/630/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309563796&uri=CELEX:32015D2260
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309563796&uri=CELEX:32015D2260
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309563796&uri=CELEX:32015D2260

	 



	A Bizottság2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről  
	A Bizottság2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről  
	A Bizottság2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381

	 





	 
	  
	7.2. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	 
	128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
	128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
	128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
	128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
	128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 
	https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82
	https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82
	https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82

	 

	 
	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/625 RENDELETE(2017. március 15.)az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyiszabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosításacéljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625

	 

	 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete(2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32019R0006
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32019R0006
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32019R0006

	 

	 




	 
	8. NÖVÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	8.1. Növényvédelem 
	Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
	Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
	Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
	Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
	Az Európai Parlament és a Tanács2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
	Az irányelv létrehozza/meghatározza a növényvédő szerek fenntartható használatának eléréséhez szükséges keretet  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128

	 



	Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv – 2019 - 2023 
	Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv – 2019 - 2023 
	Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv – 2019 - 2023 
	https://2015-2019.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf
	https://2015-2019.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf
	https://2015-2019.kormany.hu/download/4/ab/b1000/NCST_%202019_FINAL.pdf

	 





	8.2. Növényvédőszer-maradékok 
	Az Európai Parlamentésa 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 
	Az Európai Parlamentésa 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 
	Az Európai Parlamentésa 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 
	Az Európai Parlamentésa 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 
	Az Európai Parlamentésa 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 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396

	 

	18. cikk….. 
	29. cikk(EU koordinált monitoring) 
	30. cikk: A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó nemzeti ellenőrzési programok /  
	31. cikk: A tagállamok által szolgáltatott információ és az éves jelentés  
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

	 



	Határértéket (MRL) módosító rendeletek 
	Határértéket (MRL) módosító rendeletek 
	Határértéket (MRL) módosító rendeletek 
	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates
	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates
	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates

	 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/741 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. május 13.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2023., a 2024. és a 2025. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2021/601 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről Ez a rendelet 2023. január 1-jén
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/741 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. május 13.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2023., a 2024. és a 2025. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2021/601 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről Ez a rendelet 2023. január 1-jén
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/741 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. május 13.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2023., a 2024. és a 2025. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2021/601 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről Ez a rendelet 2023. január 1-jén
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585

	 



	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
	66/2010. (V. 12.) FVM rendelete
	66/2010. (V. 12.) FVM rendelete

	a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 

	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000066.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000066.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000066.fvm

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba 
	Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba 




	hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107

	 

	 
	89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
	89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
	89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

	a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

	7. §  (3)…. 
	(4)  
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400089.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400089.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400089.fvm

	 



	A Bizottság 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról 
	A Bizottság 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540

	 



	Guidence document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed 
	Guidence document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed 
	Guidence document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed 
	SANTE 11312/2021 Implemented by 01/01/2022 
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf

	 



	Working document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions. 
	Working document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions. 
	Working document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions. 
	SANCO/12574/2014 
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf
	https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf

	 



	682/2015/EU Bizottsági ajánlás (2015. április 29.) a perklorát élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	682/2015/EU Bizottsági ajánlás (2015. április 29.) a perklorát élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	682/2015/EU Bizottsági ajánlás (2015. április 29.) a perklorát élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről 
	mintavételi előírás – perklorát vizsgálathoz 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN

	 

	A BIZOTTSÁG (EU) 2020/685 RENDELETE (2020. május 20.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0685&&qid=1590663385970&&from=HU 


	A Bizottság (EU) 2021/1040 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 16.) az (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a csecsemők és kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2021/1040 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 16.) az (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a csecsemők és kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról  
	A Bizottság (EU) 2021/1040 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 16.) az (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a csecsemők és kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról  
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3ATOC

	 



	A Bizottság (EU) 2021/1041 felhatalmazáson alapuló rendelete(2021. április 16.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2021/1041 felhatalmazáson alapuló rendelete(2021. április 16.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2021/1041 felhatalmazáson alapuló rendelete(2021. április 16.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.225.01.0004.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225%3AFULL

	 



	EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides 
	EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides 
	EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides 
	https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN
	https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN
	https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN

	 



	Egyéb információk növényvédőszer-maradék témában 
	Egyéb információk növényvédőszer-maradék témában 
	Egyéb információk növényvédőszer-maradék témában 
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
	http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm

	 

	 
	Elektronikus permetezési napló (adatszolgáltatás növényvédelmi kezelésekről) 
	(Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (8) bekezdése, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet 30. §) 
	https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0081-S0031-U0015
	https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0081-S0031-U0015
	https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0081-S0031-U0015

	 

	A tagállamok által történő információszolgáltatásra, az elemzés eredményeinek megadásához használandó standard mintaleírás (SSD): 
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm
	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

	 

	EFSA éves jelentés - The xxxx European Union report on pesticide residues in food 
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215
	https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215

	 

	 




	8.3. Növényegészségügy 
	7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
	7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
	7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
	7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
	7/2001. (I. 17.) FVM rendeleta növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100007.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100007.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100007.fvm

	 



	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet

	 



	A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
	A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
	A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700014.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700014.fm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700014.fm

	 



	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	45/2008. (IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet
	https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0800045.fvm&targetdate=20170818&printTitle=45/2008.+%28IV.+11.%29+FVM+rendelet

	 



	50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 
	50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 
	50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 
	a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400050.fvm

	 



	87/2006. (XII.28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 
	87/2006. (XII.28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 
	87/2006. (XII.28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600087.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600087.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600087.fvm

	 



	117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
	117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
	117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
	46/2013. (VI.3.) VM rendelet – módosítás 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700117.fvm 


	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031  rendelete (2016. október 26.)a növénykárosítókkal  szembeni  védekező  intézkedésekről,  a 228/2013/EU,  a 652/2014/EU  és  az1143/2014/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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031  rendelete (2016. október 26.)a növénykárosítókkal  szembeni  védekező  intézkedésekről,  a 228/2013/EU,  a 652/2014/EU  és  az1143/2014/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 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031  rendelete (2016. október 26.)a növénykárosítókkal  szembeni  védekező  intézkedésekről,  a 228/2013/EU,  a 652/2014/EU  és  az1143/2014/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 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031

	 



	A Bizottság (EU) 2019/1615 végrehajtási  határozata (2019. szeptember 26.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/1615 végrehajtási  határozata (2019. szeptember 26.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/1615 végrehajtási  határozata (2019. szeptember 26.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1584610972099&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1584610972099&from=EN
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1584610972099&from=EN

	 



	A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete(2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletenek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete(2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletenek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete(2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletenek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031

	 



	A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.)a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.)a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.)a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 
	IV. MELLÉKLET - Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik 5. cikk szerinti jegyzéke 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072

	 



	EFSA – információk a kiemelt károsítókról 
	EFSA – információk a kiemelt károsítókról 
	EFSA – információk a kiemelt károsítókról 
	P
	Span
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/priority-plant-pests-eu-5-things-you-need-know
	https://www.efsa.europa.eu/en/news/priority-plant-pests-eu-5-things-you-need-know

	 



	A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete(2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelete 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról 
	A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete(2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelete 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról 
	A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete(2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelete 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&from=EN 


	A Bizottság (EU) 2019/530 végrehajtási rendelete (2019. március 27.) a növénykárosítók tekintetében a rovarokkal és atkákkal, a fonálférgekkel, a baktériumokkkal, a gombákkal és petespórás gombákkal, a vírusokkal, vírusszerű szervezetekkel és fitoplazmákkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről 
	A Bizottság (EU) 2019/530 végrehajtási rendelete (2019. március 27.) a növénykárosítók tekintetében a rovarokkal és atkákkal, a fonálférgekkel, a baktériumokkkal, a gombákkal és petespórás gombákkal, a vírusokkal, vírusszerű szervezetekkel és fitoplazmákkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről 
	A Bizottság (EU) 2019/530 végrehajtási rendelete (2019. március 27.) a növénykárosítók tekintetében a rovarokkal és atkákkal, a fonálférgekkel, a baktériumokkkal, a gombákkal és petespórás gombákkal, a vírusokkal, vírusszerű szervezetekkel és fitoplazmákkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0019.01.ENG 


	A Bizottság (EU) 2019/723 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/723 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
	A Bizottság (EU) 2019/723 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 




	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0723 


	A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
	A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R0625 


	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1193
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1193
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1193

	 



	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 11.) a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1194
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1194
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R1194

	 



	EPPO Global Database 
	EPPO Global Database 
	EPPO Global Database 
	P
	Span
	https://gd.eppo.int/
	https://gd.eppo.int/

	 



	EPPO adatbázisok 
	EPPO adatbázisok 
	EPPO adatbázisok 
	http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm
	http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm
	http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm

	 



	EPPO Gallery - Károsító képtár 
	EPPO Gallery - Károsító képtár 
	EPPO Gallery - Károsító képtár 
	http://photos.eppo.org/
	http://photos.eppo.org/
	http://photos.eppo.org/

	 



	EPPO diagnosztikai protokollok: 
	EPPO diagnosztikai protokollok: 
	EPPO diagnosztikai protokollok: 
	 
	PM 7/125 ELISA test for viruses 
	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12259
	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12259
	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12259

	 

	PM 7/146 (1) Tomato brown rugose fruit virus 
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics

	 

	PM 4/9: Certification scheme for Ribes 
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm4_certification
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm4_certification
	https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm4_certification

	 

	• PM 4/10: Certification scheme for Rubes 
	• PM 4/10: Certification scheme for Rubes 
	• PM 4/10: Certification scheme for Rubes 

	• PM 4/11: Certification scheme for strawberry 
	• PM 4/11: Certification scheme for strawberry 

	• PM 4/27: Pathogen-tested material of Mallus, Pryrus and Cydonia. Certification sanitaire de Mallus, Pryrus et Cydonia. 
	• PM 4/27: Pathogen-tested material of Mallus, Pryrus and Cydonia. Certification sanitaire de Mallus, Pryrus et Cydonia. 

	• PM 4/29: Certification scheme for cherry. 
	• PM 4/29: Certification scheme for cherry. 

	• PM 4/30: Certification scheme for almond, apricot, peach and plum. 
	• PM 4/30: Certification scheme for almond, apricot, peach and plum. 


	 


	Egyéb diagnosztikai protokollok 
	Egyéb diagnosztikai protokollok 
	Egyéb diagnosztikai protokollok 
	• NZ requirements for maize and sweet corn (Zea mays) seed for sowing Maize dwarf mosaic virus 
	• NZ requirements for maize and sweet corn (Zea mays) seed for sowing Maize dwarf mosaic virus 
	• NZ requirements for maize and sweet corn (Zea mays) seed for sowing Maize dwarf mosaic virus 

	• ISF method for the detection of Lettuce mosaic virus on lettuce seed and seedlings 
	• ISF method for the detection of Lettuce mosaic virus on lettuce seed and seedlings 

	• NSHS method for the detection of Cucumber mosaic virus on lettuce seed  
	• NSHS method for the detection of Cucumber mosaic virus on lettuce seed  

	• NSHS method for the detection of Maize chlorotic mottle virus on corn seed  
	• NSHS method for the detection of Maize chlorotic mottle virus on corn seed  

	• NSHS method for the detection of Maize dwarf mosaic virus on corn seed 
	• NSHS method for the detection of Maize dwarf mosaic virus on corn seed 

	• ISF: Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed, 2020 ISF 
	• ISF: Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed, 2020 ISF 




	Magtételek vizsgálata 
	Magtételek vizsgálata 
	Magtételek vizsgálata 
	ISHS diagnosztikai protokollok: 
	7‑028: Detection of infectious Tobacco mosaic virus and Tomato mosaic virus in Solanum lycopersicum (tomato) seed by the local lesion assay (indexing) on Nicotiana tabacum plants 
	 
	7‑026: Detection of Squash mosaic virus, Cucumber green mottle mosaic virus and Melon necrotic spot virus in cucurbit seed 
	7‑024: Detection of Pea early browning virus and Pea seed-borne mosaic virus in Pisum sativum (pea) seed 


	ISTA diagnosztikai protokollok (International Symposium on Fruit Tree Virus Diseases) 
	ISTA diagnosztikai protokollok (International Symposium on Fruit Tree Virus Diseases) 
	ISTA diagnosztikai protokollok (International Symposium on Fruit Tree Virus Diseases) 
	DETECTION OF VIRUS AND VIRUS-LIKE DISEASBS OF FRUIT TREES (Laboratory Assays,Bioassays and Indicators) prepared by: ISHS INTERNATIONAL WORKING GROUP ON FRUIT TREE VIRUSES , Proc. XIXth IS on 




	Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 
	Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 
	Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 
	Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 
	Fruit Tree Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 657, ISHS 2004 


	RECOMMENDED PROCEDURES FOR DETECTION OF VIRUSES OF SMALL FRUIT CROPS prepared by ISHS INTERNATIONAL WORKING GROUP ON VIRUS DISEASES OF SMALL FRUITS, Proc. Xth IS on Small Fruit Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 656, ISHS 2004 
	RECOMMENDED PROCEDURES FOR DETECTION OF VIRUSES OF SMALL FRUIT CROPS prepared by ISHS INTERNATIONAL WORKING GROUP ON VIRUS DISEASES OF SMALL FRUITS, Proc. Xth IS on Small Fruit Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 656, ISHS 2004 
	RECOMMENDED PROCEDURES FOR DETECTION OF VIRUSES OF SMALL FRUIT CROPS prepared by ISHS INTERNATIONAL WORKING GROUP ON VIRUS DISEASES OF SMALL FRUITS, Proc. Xth IS on Small Fruit Virus Diseases, Ed. G. Llácer Acta Hort 656, ISHS 2004 




	 
	  
	9. TALAJRA ÉS TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	9.1. Talaj 
	50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
	50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
	50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
	50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
	50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor

	 



	90/2008. (VII.18.) FVM rendelet – a talajvédelmi terv készítésének szabályairól 
	90/2008. (VII.18.) FVM rendelet – a talajvédelmi terv készítésének szabályairól 
	90/2008. (VII.18.) FVM rendelet – a talajvédelmi terv készítésének szabályairól 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm

	 



	6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
	6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
	6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv

	 



	2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
	2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
	2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
	Általános szakterületi jogszabály. 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv

	 



	FAO – GSP – Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) – European and Eurasian Soil Laboratory Network (EUROSOLAN). Talajvédelmi laboratórium hálózat. 
	FAO – GSP – Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) – European and Eurasian Soil Laboratory Network (EUROSOLAN). Talajvédelmi laboratórium hálózat. 
	FAO – GSP – Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN) – European and Eurasian Soil Laboratory Network (EUROSOLAN). Talajvédelmi laboratórium hálózat. 
	http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/
	http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/
	http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/

	 





	9.2. Termésnövelő anyagok 
	36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
	36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
	36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
	36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
	36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600036.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600036.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600036.fvm

	 



	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm
	https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600037.fvm

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról 
	Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról 
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:hu:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:hu:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:hu:PDF

	 



	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete (2019. június 5.) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete (2019. június 5.) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete (2019. június 5.) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009

	 

	A rendelet értelmezését segítendő a Bizottság frissítette a témában felmerülő, gyakran ismételt kérdéseket. A GYIK az alábbi linken érhető el:  
	https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/talaj
	https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/talaj
	https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/talaj

	 



	MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 
	MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 
	MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 
	8.12.* A piacfelügyeleti ellenőrzésekhez az egyes mikroorganizmus törzsek leadása archiválási célból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (a továbbiakban: NÉBIH-NTAI) Pécsi Talajbiológiai Laboratóriumba (baktériumok, gombák), illetve a NÉBIH-NTAI Vízélettani Laboratóriumába (algák). 
	*Beiktatta: 52/2017. (X. 13.) FM rendelet 3. § b), 2. melléklet 23. Hatályos: 2017. X. 23-tól. 


	Termésnövelők adatbázisa 
	Termésnövelők adatbázisa 
	Termésnövelők adatbázisa 
	https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso 




	  
	10.ÖKOTOXIKOLÓGIÁRA ÉS VÍZÉLETTANRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK 
	10.1. Ökotoxikológia 
	1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	1107/2009/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107

	 

	 
	Az Európai Parlamentésa Tanács2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:HU:PDF
	https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:HU:PDF

	 

	 
	A kockázatbecslés elvégzéséhez az alábbi dokumentumok útmutatásait kell figyelembe venni:  
	• Working Document Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology 
	• Working Document Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology 
	• Working Document Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology 

	• Guidance on tiered risk assessment for plant protection products for aquatic organisms in edge-of-field surface waters. 
	• Guidance on tiered risk assessment for plant protection products for aquatic organisms in edge-of-field surface waters. 


	43/2010. (IV.23.) FVM rendelet A növényvédelmi tevékenységről 
	14.§ (1)  
	(2) ….. 
	(3) …. 
	 
	A Bizottság 440/2008/EK rendeletea vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32008R0440
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32008R0440
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32008R0440

	 

	 
	Vizsgálati módszerek 
	OECD TG: Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test / 28 Jul 2011 
	OECD TG: Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test / 23 Nov 2004 
	OECD TG: Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test / 18 Jun 2019 
	OECD TG: Test No. 204: Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-Day Study /04 Apr 1984 
	OECD TG:Test No. 210: Fish, Early-life Stage Toxicity Test /26 Jul 2013 
	OECD TG:Test No. 211: Daphnia magna Reproduction Test /02 Oct 2012 
	OECD TG:Test No. 215: Fish, Juvenile Growth Test / 21 Jan 2000 
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