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BEVEZETÉS 

Jelen összeállítás tartalmazza a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 
élelmiszerekkel összefüggő feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb előírásokat, 
segítséget nyújtva a hatóság szakemberei számára a hatósági feladatok jogszerű ellátásához és az élelmiszer-
vállalkozóknak az előírások betartásához. A listában szerepelnek a közvetlen hatállyal bíró közösségi 
rendeletek, a kötelezően alkalmazandó magyar törvények, magyar rendeletek, illetve az ezekben kiadásra 
került Magyar Élelmiszerkönyvek. 
Ezen kötelező előírásokon kívül a lista kiegészítésre került az adott területhez kapcsolódó útmutatókkal, 
egyéb hasznos információkat tartalmazó weboldalakra való utalással is és a NÉBIH Élelmiszer- és 
Takarmánybiztonsági Igazgatósága feladat - és hatáskörét közvetlenül nem érintő, de néhány 
kapcsolódó terület jogszabályaival is. 
A jogszabálygyűjtemény internetkapcsolattal rendelkező számítógépen történő használata esetén a 
tartalomjegyzék fejezeteire, illetve a jogszabálygyűjtemény aláhúzott és kék színnel jelölt részére a 
kurzorral „ráállva” „Ctrl billentyű lenyomás + kattintás” vagy „kattintás” alkalmazásával 
megjeleníthető: 
 A tartalomjegyzéknél az adott fejezet. 

 Uniós rendeletnél az alaprendelet, ahol a megnyitott oldalon, amennyiben van 
módosítása a rendeletnek, mindig szerepel a legutolsó egységes szerkezet („Jelenlegi 
egységes szerkezetbe foglalt változat”) linkje, így arra kattintva érhető el az aktuális 
szöveg! Például: 

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 
(EGT-vonatkozású szöveg.) C/2019/13 

HL L 131., 2019.5.17., 51—100. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 

Hatályos: Ez a jogi aktus módosult. Jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt változat: 17/05/2019 

Továbbá  – többek között – a HU jelzésnél megjeleníthető a „pdf” és/vagy „html” változat 
és/vagy a Hivatalos Lapszám, valamint más nyelveken is elérhetőek az információk. 

 Magyar előírásnál az adott előírás a link megnyitásának időpontjában hatályos (nem a 
jogszabálygyűjtemény összeállításának időpontjában hatályos!) szövege, egyes 
előírásoknál a megjelenő weboldal jobb felső sarkában levő linkre kattintva megjelenik a 
következő időállapot szövege, továbbá az előírás szövegében „kézjel” mutatja az előző 
időállapothoz képest változott szövegrészeket, valamint a szöveg végén találhatóak a 
módosító rendeletek felsorolása. A magyar rendeletek különböző időállapotainak szövege 
a http://www.njt.hu/ honlapon érhető el. 

 Magyar Élelmiszerkönyvnél az élelmiszerkönyv szövege. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=CELEX:02019R0627-20190517&qid=1590232625739
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FIGYELEM! 

A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el: 
• Magyar Közlöny: https://magyarkozlony.hu/ 
• Európai Unió Hivatalos Lapja: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu 

A jogszabálygyűjtemény nem utal minden esetben külön a módosító rendeletekben megállapított 
„átmeneti időszakokra”, amelyek esetén még a korábbi előírásokban foglaltakat is lehet alkalmazni. 

A termékspecifikus szabályok és a speciális területek fejezeteiben nincsenek minden esetben 
megismételve az egyéb fejezetekben felsorolt élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-előállításra 
vonatkozó előírások, amelyek szintén tartalmaz(hat)nak ezen termékekre/területekre előírásokat (pl. 
uniós alaprendeletek, mikrobiológiai, vegyi szennyezettségre vonatkozó előírások, stb.)! 

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény előző kiadását követően megjelent új előírások, 
tájékoztatók a jogszabálygyűjteményben piros színnel vannak kiemelve. 

A fentieken túl zöld színnel kiemelésre kerültek azok az egyéb előírások, állásfoglalások, linkekre való 
hivatkozások, amelyekkel kiegészült a jogszabálygyűjtemény előző kiadása. 
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I. Az élelmiszer-előállítás, forgalmazás és a hatósági ellenőrzés 
legfőbb szabályai 

I.1. Az élelmiszerjog általános elvei és az élelmiszerlánc-törvény 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178 

ÚTMUTATÓ AZ 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) 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-12/gfl_req_implementation-guidance_hu.pdf 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-12/gfl_req_implementation-guidance_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 

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2021. november 12.) az európai élelmezésbiztonsági válságfelkészültségi és -reagálási 
mechanizmus szakértői csoportjának létrehozásáról (2021/C 461 I/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC 

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 

A BIZOTTSÁG 931/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. szeptember 19.) a 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított 
követelményeiről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401468788499&uri=CELEX:32011R0931 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
Módosítása: 2021. évi CLI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 
kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról 

A BIZOTTSÁG 2230/2004/EK RENDELETE (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési 
területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási 
szabályairól 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469329541&uri=CELEX:32004R2230 

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 

Európa ellenálló képességének megerősítése: a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és egy egészséges és 
fenntartható élelmiszerrendszer kiépítése 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002R0178
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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/IP_20_884 

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 BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS SZOCIÁLIS 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 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048 

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 
2016. C 202 Hivatalos Lap: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC 
Helyesbítés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt 
változatához 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.400.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2016:400:TOC 
Helyesbítés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt 
változatához 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.059.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:059:TOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1550 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. október 23.) az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának a Bizottság szakértői által a tagállamokban lefolytatott ellenőrzésére szolgáló, 
a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó többéves program kialakításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0009.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC 

EU Élelmiszerbiztonsági Almanachja a BfR honlapján a https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-
englisch.pdf url-en érhető el. 

I.2. Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra vonatkozó általános 
követelmények 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK RENDELETE az 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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-10/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf 

A BIZOTTSÁG 579/2014/EU RENDELETE (2014. május 28.) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014R0579 

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 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_884
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
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.400.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2016:400:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.059.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0009.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-10/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014R0579
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853


 

          
  

 
  

 
             

             
         

          
 

 
           

            
         

  

 
          

     
 

 
        

            
          

      
  

 
          
            

        
        

          
         

         
 

           
          

       

 
             

    

            

        
         

            

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásához 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok (word dokumentum) 

A Bizottság 2074/2005/EK RENDELETE a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos 
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések 
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074 

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 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 

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 

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 
hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én lépett hatályba). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 5.) az (EU) 2020/2235 végrehajtási 
rendelet V. mellékletének a szobahőmérsékleten tárolható összetett élelmiszer-készítményekben található tejtermékek Unióba 
történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC 
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról (A 
96/93/EK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.) 

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

52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi 
ellenőrzéséről (A 89/662/EGK irányelvvel, valamint a 806/2003/EK rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.) 

A 2017/625 rendelete alapján a fenti rendelet alapjául szolgáló irányelv 2019. december 14-ével hatályát vesztette. 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590232318155&uri=CELEX:32019R0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401471580630&uri=CELEX:32013R0101
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:32020R2235
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_.2022.002.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400128.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D128%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400052.FVM&celpara=


 

            
       

            
           

     
 

 
          

    
 

 
         

  
 

 
 

       
    

 
      

 
 

        
    

 
         

 
   

 
    

     
 

        
         

 
         

 
        

          
 

            
    

            
         

 
     

 
          

            
   

 

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet egyes élőállatok és termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzéséről (A 90/425/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.) 

A 2017/625 rendelete alapján a fenti rendelet alapjául szolgáló irányelv 2019. december 14-ével hatályát vesztette. 
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1474 RENDELETE (2015. augusztus 27.) az állati tetemeken található felületi 
mikrobiológiai szennyeződések újrahasznosított forró vízzel történő eltávolításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233270500&uri=CELEX:32015R1474 

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/system/files/2021-07/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf 

A földművelésügyi miniszter 28/2017. (V. 30.) FM rendelete az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő 
önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről 

ÖNELLENŐRZÉS A GYAKORLATBAN - NAK kiadvány 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3564-onellenorzes-a-gyakorlatban/file 

A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 
adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 

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 
2021. április 1-jén lépett hatályba. 

Az agrárminiszter 20/2021. (V. 17.) AM rendelete az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról (2021. július 1-jétől lépett hatályba!) 

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

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) 
bevezetésérõl és alkalmazásáról 
Módosítása: A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2021. (XII. 20.) MvM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  1024/2012/EU RENDELETE (2012. október 25.) a belső piaci 
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (az IMI-rendelet) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1024 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400054.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D54%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233270500&uri=CELEX:32015R1474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590233348664&uri=CELEX:32015R1375
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_hu.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700028.FM
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3564-onellenorzes-a-gyakorlatban/file
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000003.VM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D3%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000058.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DLVIII.%2520%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2020
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000578.KOR&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100020.AM&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900076.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DLXXVI%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900186.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.KIM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200021.KIM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R1024


 

 
               

            
    

 
    

 
             

 
 

 
         

 
         

   
 

        
       

 
        
  

 
          

 
 

        
    

 
          

 
         

    
 

     
 

 
         

 
 

   
 

 
    

         
 

     
      

 
      

 
   

 

A Kormány 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelete a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való 
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről 

A vidékfejlesztési miniszter 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelete a gyártmánylapról 

ÚTMUTATÓ a gyártmánylapról szóló, a 105/2012 (X. 11.) VM rendelettel módosított 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 
alkalmazásához 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/a1/50000/Útmutató_gyártmánylaphoz_2012_10_15.pdf 

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról 

64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén 
történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai feltételeiről 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-
higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

Az agrárminiszter 34/2018. (XII. 3.) AM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges 
szakképesítésekről 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az 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 

A földművelésügyi miniszter 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelete az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés, 
-előállítás és -értékesítés feltételeiről 

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről (2010.): 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/cb/40000/kistermeloi.pdf 

Útmutató a kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés jó higiéniai gyakorlatához 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/ae/e1000/Kistermeloi%20GHP.pdf 

Helyi Termék Kézikönyv 2016. 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/101-helyi-termekek-kezikonyv/file 

2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról 
Módosítása: 2021. évi CL. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról 

A Kormány 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról 
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lépett hatályba. 

REGISTER OF NATIONAL GUIDES TO GOOD HYGIENE PRACTICE 
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/ 
Guidance Platform 
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300354.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200082.VM&celpara=#xcelparam
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/a1/50000/%C3%9Atmutat%C3%B3_gy%C3%A1rtm%C3%A1nylaphoz_2012_10_15.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700064.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800034.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D34%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2018
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200150.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600056.FM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600058.FM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000052.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D52%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/cb/40000/kistermeloi.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/ae/e1000/Kistermeloi%20GHP.pdf
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/101-helyi-termekek-kezikonyv/file
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000123.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000665.kor
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
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) 
HTTPS://EC.EUROPA.EU/FOOD/SYSTEM/FILES/2016-10/BIOSAFETY_FH_LEGIS_GUIDANCE_WHOLESALE-GUIDE_EN.PDF 

Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája az Európai Unióban: 
Approved EU food establishments (europa.eu) 

Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája a NÉBIH honlapján: 
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-uzemlistak 

Technical specifications in relation to the master list and the lists of EU approved food establishments and certain other 
specified food establishments (Presented at the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal 
Health on 1 February 2018.) 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-02/biosafety_fh_eu_food_establishments-techspecs_en.pdf 

NAK kiadványok: 
Kiadványok (nak.hu) 

A Tanács következtetései az élelmiszer-ipari termékek egészségesebbé tételéről (2016/C 269/04) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.269.01.0021.01.HUN&toc=OJ:C:2016:269:TOC 

A Tanács következtetései A gyermekek egészséges táplálkozása: Európa egészséges jövője (2018/C 232/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:232:TOC 

A Tanács következtetései az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem érdekében kialakított egységes egészségügyi 
megközelítés keretében teendő következő lépésekről (2016/C 269/05) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.269.01.0026.01.HUN&toc=OJ:C:2016:269:TOC 

A Tanács következtetései az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem bevált módszereinek az Unión belüli széles 
körű alkalmazásához szükséges következő lépésekről (2019/C 214/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.214.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2019:214:TOC 

21/2019. sz. különjelentés Antimikrobiális rezisztencia: az állategészségügyi ágazatban javult a helyzet, de a jelenség 
továbbra is kihívást jelent az Unió számára 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0007.01.HUN&toc=OJ:C:2019:392:TOC 

A Tanács következtetései a gyermekkori túlsúly és elhízás elterjedésének visszaszorításához való 
hozzájárulásról (2017/C 205/03) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.205.01.0046.01.HUN&toc=OJ:C:2017:205:TOC 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek (feltáró vélemény) 
(2016/C 303/08) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.303.01.0064.01.HUN&toc=OJ:C:2016:303:TOC 

I.3. Állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó előírások 
Állategészségügyi és állatvédelmi jogszabály- és linkgyűjtemény 
https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugyi-es-allatvedelmi-jogszabaly-es-linkgyujtemeny 

11/115 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_legis_guidance_wholesale-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-uzemlistak
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-02/biosafety_fh_eu_food_establishments-techspecs_en.pdf
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.269.01.0021.01.HUN&toc=OJ:C:2016:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.269.01.0026.01.HUN&toc=OJ:C:2016:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.214.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2019:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0007.01.HUN&toc=OJ:C:2019:392:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.205.01.0046.01.HUN&toc=OJ:C:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.303.01.0064.01.HUN&toc=OJ:C:2016:303:TOC
https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugyi-es-allatvedelmi-jogszabaly-es-linkgyujtemeny


 

   
           

          
          

             
                
                

                
                  

         
 

 
 

         
     

 
 

            
       

  
 

 
          

          
              

 

 

            
             

            
     

 

         
           

            
      

 

           
               

           
         

             
  

 

I.4. Exportra és importra vonatkozó egyes előírások (nem teljes lista!) 
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:32017R0625 

COVID-19 Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító 
határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások (2020/C 86 I/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások 
rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról 
(2020/C 96 I/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:096I:TOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.) az állatok, 
szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/35 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 6.) az állatok, szaporítóanyagok 
és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról szóló (EU) 2021/404 
végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC#ntr3-
L_2022008HU.01001401-E0003 

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 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 22.) az (EU) 2021/405 
végrehajtási rendelet III., VIII., IX. és XI. mellékletének az egyes, emberi fogyasztásra szánt, vadon élő szárnyas vadak, 
valamint a bizonyos kagylókat, tüskésbőrűeket, zsákállatokat és tengeri haslábúakat, továbbá a bizonyos halászati termékeket, 
valamint a békacombot és csigát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik 
országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékei tekintetében történő módosításáról és a 2007/82/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC#ntr3-L_2022008HU.01001401-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0014.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC#ntr3-L_2022008HU.01001401-E0003
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=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC


 

         
             

         
               

    
 

           
           

          
        

          
            
        

 

           
             

     

 

           
           

           
      

 

           
             

           
      

             
     

         
           

             
         
         

 
           

            
        

           
         

 

 
 

            
            

 

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 

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 
hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én lépett hatályba). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/36 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 11.) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%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 

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) 2021/2089 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. szeptember 21.) az 
(EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alacsony kockázatú áruk, az utasok személyes poggyászának részét 
képező áruk és a kedvtelésből tartott állatok határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos kategóriái 
tekintetében történő módosításáról, valamint az említett felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2019/2074 
felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozások tekintetében történő 
módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a személyes fogyasztásra szánt állati 
eredetű termékek behozataláról (Az alapját képező 206/2009/EK rendelet 2019. december 14-ével hatályát vesztette.) 
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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=CELEX:32020R2235
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_.2022.008.01.0036.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0630
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/?qid=1590235016697&uri=CELEX:32019R2122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000044.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D44%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010


 

          
            

      
 

           
           
   

 

        
             

          
              

              
  

           
             

           
            

  

 

         
              

          
           

 

         
       

           
 

         
          

     
 

         
             

           
     

 

          
             

         
             

  

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 
Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 3.) az (EU) 2019/2129 
végrehajtási rendeletnek az Unióba beléptetett egyes összetett termékeken végzett fizikai ellenőrzések gyakorisági aránya 
tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.433.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A433%3ATOC 

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/?qid=1590235176446&uri=CELEX:32019R2124 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2305 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. október 21.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek és az átállási termékek határállomásokon 
végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességének eseteire és feltételeire, az ilyen termékek hatósági ellenőrzéseinek helyére 
vonatkozó kiegészítéséről, valamint az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2126 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 10.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos állat- és árukategóriák egyedi hatósági ellenőrzéseire, 
az ilyen ellenőrzések elvégzését követően meghozandó intézkedésekre és a határállomásokon végzett hatósági 
ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriákra vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235239941&uri=CELEX:32019R2126 

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) 2019/1012 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 12.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, 
valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235340733&uri=CELEX:32019R1012 

A BIZOTTSÁG (EU) 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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235404587&uri=CELEX:32019R2123 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2305 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. október 21.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek és az átállási termékek határállomásokon 
végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességének eseteire és feltételeire, az ilyen termékek hatósági ellenőrzéseinek helyére 
vonatkozó kiegészítéséről, valamint az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
módosításáról 

14/115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235089430&uri=CELEX:32019R2129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.433.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A433%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235176446&uri=CELEX:32019R2124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235239941&uri=CELEX:32019R2126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235288079&uri=CELEX:32019R2130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235340733&uri=CELEX:32019R1012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235340733&uri=CELEX:32019R1012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235404587&uri=CELEX:32019R2123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235404587&uri=CELEX:32019R2123


 

 

          
        

 

        
        
           

 

         
          

    
 

         
            

      
 

        
           

        
    

 

          
          

         
 

         
              

          
      

 

           
            

           
           

           
 

 

    
 

 
            

        
          

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos 
állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235450693&uri=CELEX:32019R1013 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. június 12.) a határállomásokra és az 
azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző 
pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235550336&uri=CELEX:32019R1014 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1081 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 8.) a 
bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös 
követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235602174&uri=CELEX:32019R1081 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. április 23.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat- és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös 
egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235649627&uri=CELEX:32019R1602 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1666 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 24.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruszállítmányoknak a beléptetés helye szerinti 
határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe történő szállítására és érkezésére vonatkozó nyomonkövetési 
feltételek tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235692289&uri=CELEX:32019R1666 

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) 2019/2074 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. szeptember 23.) 
az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba 
történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állat- és áruszállítmányok egyedi hatósági 
ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590235799319&uri=CELEX:32019R2074 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2089 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. szeptember 21.) az 
(EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alacsony kockázatú áruk, az utasok személyes poggyászának részét 
képező áruk és a kedvtelésből tartott állatok határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos kategóriái 
tekintetében történő módosításáról, valamint az említett felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2019/2074 
felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozások tekintetében történő 
módosításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC 

Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke: 
http://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke 

A BIZOTTSÁG 28/2012/EU RENDELETE (2012. január 11.) egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba 
történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények 
megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0028 

15/115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235450693&uri=CELEX:32019R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235450693&uri=CELEX:32019R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235550336&uri=CELEX:32019R1014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235602174&uri=CELEX:32019R1081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235602174&uri=CELEX:32019R1081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235649627&uri=CELEX:32019R1602
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235649627&uri=CELEX:32019R1602
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235692289&uri=CELEX:32019R1666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235692289&uri=CELEX:32019R1666
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=1590235799319&uri=CELEX:32019R2074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590235799319&uri=CELEX:32019R2074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC
http://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0028


 

             
        

     
 

        
          

    
 

 
 

           
            

         
            

 
 

            
           

          
   

           
    

 

 
              

           
       

 
            

         
    

 
 

          
             

            
    

 
  

           
           

     
 

  
           

           
           

        
          

   

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 

Bizottsági szolgálati munkadokumentum a harmadik országokból érkező egyes összetett élelmiszer-készítmények, 
valamint a tévesen összetett élelmiszer-készítményeknek tekinthető termékek behozatali és árutovábbítási feltételeire és 
ellenőrzéseire vonatkozó szemléltető útmutató 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_comp-prods_hu.pdf 

A Bizottság (EU) 2016/759 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. április 28.) bizonyos, emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik 
országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, 
valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0759 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/626 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 5.) az egyes emberi fogyasztásra 
szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik 
országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő 
módosításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0626 

Az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló nyersanyagok és kezelt nyersanyagok behozatali 
feltételei (2. átdolgozott változat) 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-03/biosafety_fh_legis_guidance_imp-cond_gel-coll-raw-mat_hu.pdf 

A BIZOTTSÁG 206/2010/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 605/2010/EU RENDELETE (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek 
Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-
egészségügyi bizonyítvány megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0605 

A BIZOTTSÁG 119/2009/EK RENDELETE (2009. február 9.) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, 
valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve 
a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint 
az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R0119 

A BIZOTTSÁG 798/2008/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 BIZOTTSÁG (EU) 2020/2236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatokat és bizonyos, víziállatoktól származó állati 
eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó 
állategészségügyi bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági 
kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1251/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Ez 
a rendelet 2021. április 21-től alkalmazandó.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2236 
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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://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_comp-prods_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R0626
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-03/biosafety_fh_legis_guidance_imp-cond_gel-coll-raw-mat_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2236


 

 

           
          

        
 

 
  

         
          
     

 
 

           
        

          
      

              
      

 
           

           
  

 
              

 
 

         
 

 
            
       

 
 

          
     

  

      

    
   

            
      

 
          

           
           

             
       

 

A BIZOTTSÁG 2007/777/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:32020R1641 

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) 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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf 

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

A Bizottság 93/444/EGK HATÁROZATA (1993. július 2.) a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok 
és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236897963&uri=CELEX:31993D0444 

Harmadik országok élelmiszer-vállalkozásainak folyamatosan frissített listája, amelyek állati eredetű élelmiszert 
hozhatnak be az Európai Unióba: 

https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en 

Official controls on imported products (europa.eu) 

I.5. Harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerekre és FCM-
ekre vonatkozó speciális előírások 

A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetû élelmiszerek és 
takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenõrzésérõl 

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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R1793 

17/115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R1641
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
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_eu-dir-1997-78_art24.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1000158.KOR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590236897963&uri=CELEX:31993D0444
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-imported-products_en
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100141.VM&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R1793


 

           
             

         
     

 
 

        
        

       
 

 
         

          
        

 
 

 
  

 
         

         
  

 
 

         
           

          
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

         
         

 
 

 
       

 
 

   
 

 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2246 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 15.) 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_.2021.453.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC 

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 BIZOTTSÁG 284/2011/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 

Útmutató: 
https://ec.europa.eu/food/system/files_en?file=2016-10/cs_fcm_legis_china_guidelines_import-polymide-melamine.pdf 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. augusztus 5.) a csernobili 
atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára 
irányadó feltételekről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596781092168&uri=CELEX:32020R1158 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1533 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. szeptember 17.) a Japánból származó 
vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő 
behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet hatályon kívül 
helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1533 

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer 

https://portal.nebih.gov.hu/-/border-control-posts-in-hungary 

https://portal.nebih.gov.hu/-/control-points-in-hungary 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21468/Hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1sok+%C3%A9s+ellen%C5%91rz 
%C3%A9si+helyek/d1eb92e8-1bd9-7d81-67df-1cc585289bdc 

http://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 19.) egyes harmadik országok 
által bizonyos élelmiszereken végzett, a mikotoxinok jelenlétének kimutatására szolgáló kivitel előtti ellenőrzések 
jóváhagyásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R0949 

Increased checks on import of food of non-animal origin Controls carried out by the EU Member States Overview 2014 
https://ec.europa.eu/food/system/files_en?file=2016-10/oc_leg_imports_dpe_ms_border-checks-results_2014.pdf 

Official controls on imported products 
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-imported-products_en 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011D0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844788754&uri=CELEX:32011R0284
https://ec.europa.eu/food/system/files_en?file=2016-10/cs_fcm_legis_china_guidelines_import-polymide-melamine.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596781092168&uri=CELEX:32020R1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1533
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer
https://portal.nebih.gov.hu/-/border-control-posts-in-hungary
https://portal.nebih.gov.hu/-/control-points-in-hungary
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21468/Hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1sok+%C3%A9s+ellen%C5%91rz%C3%A9si+helyek/d1eb92e8-1bd9-7d81-67df-1cc585289bdc
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21468/Hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1sok+%C3%A9s+ellen%C5%91rz%C3%A9si+helyek/d1eb92e8-1bd9-7d81-67df-1cc585289bdc
http://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R0949
https://ec.europa.eu/food/system/files_en?file=2016-10/oc_leg_imports_dpe_ms_border-checks-results_2014.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-imported-products_en


 

 
           

              
    

 
            

           
         
             

         
 

 
       

             
            
   

 
 

          
              

           
   

 
 

     

 
         

  
 

          
   

 
          

 
        

 

   
              

           
        

 
 

           
         

              
          

 
 
 

I.6. Vágóállatok vágás utáni minősítése 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1182 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. április 20.) az 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós 
osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése 
tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R1182 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1184 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. április 20.) az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint 
a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590242820336&uri=CELEX:32017R1184 

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet vágóállatok vágás utáni minősítéséről 

14/1998. (IV. 3) FVM rendelet a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba 
sorolásáról 

A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított 
féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 

16/1998. (IV. 3) FVM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról 

I.7. Élelmiszerhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés 
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/?uri=celex:32009R1069 

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/?uri=celex:32011R0142 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R1182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590242820336&uri=CELEX:32017R1184
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300075.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D75%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2003
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800014.FM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D14%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1998
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100136.VM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800016.FM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1998
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500024.FVM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0142


 

           
     

 
   

 
         

 
    

 
       

 
 

           
   

 
 

        
 

         
 

  
 

 
 

        
 

 
          

    
         

 
 

         
    

 
 

      
 

 
      

 
 

       
       

 

                   
 

               
 

         

A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a 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 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az emberi fogyasztásra már nem szánt élelmiszerek takarmányként való felhasználására 
vonatkozó iránymutatások (2018/C 133/02) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.133.01.0002.01.HUN&toc=OJ:C:2018:133:TOC 

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

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról 

Élelmiszer-pazarlás 
https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/food-waste-communication-materials_en 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-05/fs_eu-actions_action_platform_key-rcmnd_hu.pdf 

A Régiók Európai Bizottsága véleménye – Élelmiszer-pazarlás (2017/C 017/06) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0028.01.HUN&toc=OJ:C:2017:017:TOC 

34/2016. sz. különjelentés: „Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem: az Európai Uniónak alkalma nyílik az élelmiszer-ellátási 
lánc erőforrás-hatékonyságának javítására” (2017/C 18/08) 
A jelentés elolvasható vagy letölthető a Számvevőszék weboldalán: http://eca.europa.eu, vagy az EU-Könyvesbolt weboldalán: 
https://bookshop.europa.eu. 

Az Európai Parlament 2017. május 16-i állásfoglalása az élelmiszer-pazarlás csökkentésére és az élelmiszer-biztonság javítására 
irányuló erőforrás-hatékonysági kezdeményezésről (2016/2223(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2018:307:TOC 

Útmutatókat készített a Nébih az élelmiszerpazarlás mérsékléséért 
https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutatokat-keszitett-a-nebih-az-elelmiszerpazarlas-mersekleseert 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE – Az Európai Unió élelmiszer-adományozási iránymutatása 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:361:TOC#ntr62-C_2017361HU.01000101-
E0062 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységek, köztük az élelmiszer-adományozás 
számára az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerekre vonatkozóan nyújtott iránymutatásról 2020/C 199/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.199.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:199:TOC 

EFSA - Hazard analysis approaches for certain small retail establishments in view of the application of their food safety management 
systems 

EFSA - Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion 

Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200045.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500225.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300072.VM&celpara=#xcelparam
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_.2018.133.01.0002.01.HUN&toc=OJ:C:2018:133:TOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700056.FM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D56%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1997
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM
https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/food-waste-communication-materials_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-05/fs_eu-actions_action_platform_key-rcmnd_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0028.01.HUN&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://eca.europa.eu/
https://bookshop.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2018:307:TOC
https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutatokat-keszitett-a-nebih-az-elelmiszerpazarlas-mersekleseert
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:361:TOC#ntr62-C_2017361HU.01000101-E0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:361:TOC#ntr62-C_2017361HU.01000101-E0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.199.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:199:TOC
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5432


 

 
 

  
 

 
              

 
 

 
  

 
         

   
 

         
 

      
 

         
   

 
         

     
 

         
 

   
  

         
   

 
        

 
 

 
          

 
 

          
      

 
          
   

 
       

       
 

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

Food Waste 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 

Guidance on the implementation of the certification procedures established in Commission Regulation (EU) No 142/2011 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_eu-reg-2011-142.pdf 

I.8. Élelmiszer-kereskedelem 
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 
adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba 
hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

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

ÚTMUTATÓ A KISKERESKEDELMI ÉLELMISZER-FORGALMAZÁS JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

https://ekaer.nav.gov.hu/ 

A pénzügyminiszter 13/2020. (XII. 23.) PM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
működéséről 

A nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról 

64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén 
történő élelmiszer előállításának élelmiszerhigiéniai feltételeiről 

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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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_eu-reg-2011-142.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900095.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DXCV%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900055.KOR&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D55%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000003.VM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D3%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000057.FVM&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900076.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DLXXVI%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/dc/62000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20a%20Kiskereskedelmi%20%C3%A9lelmiszer-forgalmaz%C3%A1s%20J%C3%B3%20Higi%C3%A9niai%20Gyakorlat%C3%A1hoz%20%20GHP%202019%20j%C3%BAnius%204.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
https://ekaer.nav.gov.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000013.PM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D13%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2020
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400051.NGM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700064.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM


 

          
            
  

 
          

           
  

 

           
             

 

   
    

           
     

 

       

        
           

         
 

 
 

           
 

 
 

             
       

      
 

 
 

 
           

  
 

        
 

          
 

             
    

        

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával 
összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi 
kötelezettségek teljesítéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/515 RENDELETE (2019. március 19.) a valamely másik 
tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243025559&uri=CELEX:32019R0515 

Bizottság közleménye Útmutató a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló 
(EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához (EGT-vonatkozású szöveg) 2021/C 100/02 C/2021/1455 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0016.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC 

Információ - Termékinformációs Pont (termekpont.hu) 
DocsRoom - Európai Bizottság (europa.eu) 

A Bizottság közleménye Iránymutatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 34–36. cikkének 
alkalmazásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 2021/C 100/03 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC 

Képzés az érintett szervezetek számára kepzes - Termékinformációs Pont (termekpont.hu) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1668 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.) a valamely másik 
tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazásában használandó információs és kommunikációs rendszer részleteinek és funkcióinak 
meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R1668 

A BIZOTTSÁG 2013/461/EU AJÁNLÁSA (2013. szeptember 17.) a SOLVIT működését meghatározó elvekről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1558784737132&uri=CELEX:32013H0461 
http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_hu.htm#hu 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1724 RENDELETE (2018. október 2.) az információkhoz, 
eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális 
kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1558785102038&uri=CELEX:32018R1724 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/hungary_hu 

A vidékfejlesztési miniszter 51/2012. (VI. 8.) VM rendelete a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-
biztonsági feltételeiről 

59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 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 fenti rendeletek 2021. szeptember 1-jétől hatályát vesztették. 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900102.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243025559&uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0016.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC
https://www.termekpont.hu/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44930?locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0038.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC
https://www.termekpont.hu/kepzes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R1668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1558784737132&uri=CELEX:32013H0461
http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_hu.htm#hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1558785102038&uri=CELEX:32018R1724
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/hungary_hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900059.EUM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700005.IKI&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000021.NFG&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D21%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010


 

            
          

        
 

       
 

          
   

 
          

 
           

          
        

 
             
      

 
            

    

          
          
            

   

 
      

          
  

 
            

           
     

 
 

    
 

 
            

 

        
         

        

         
          

 
 

          
          

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelete egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról (Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lépett hatályba.) 

213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről 

4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 

A nemzetgazdasági miniszter 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelete az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített 
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról 

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

A TANÁCS 338/97/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 BIZOTTSÁG 792/2012/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 BIZOTTSÁG 865/2006/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 

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK RENDELETE (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1007 

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK a kombinált nómenklatúra azon kódjainak indikatív listájának meghatározására, 
amelyek a tiltott fókatermékekre vonatkozhatnak Közzététel a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1850 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. október 13.) a fókatermékek 
kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243316085&uri=CELEX:32015R1850 

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 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100034.ITM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D34%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800213.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900004.NFG
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800002.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D2%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2008
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600031.NGM
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:356:0042:0051:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243316085&uri=CELEX:32015R1850
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800292.KOR&celpara=#xcelparam


 

             
           

 
           

            
 

            
           

    
 

            
   

 
 

 
 

        
              

       
 

   

 
 

             
   

  
 

         
           

    
 

 
         

            
   

 
 

        
           

   
 

 
          

 
 

           
         

  
 

 
     

 

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 TANÁCS 515/97/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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515 

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a 
Közös Vámtarifáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31987R2658 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.414.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A414%3ATOC 

AZ EURÓPAI UNIÓ KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRÁJÁNAK MAGYARÁZATA (2015/C 076/01) A vám- és statisztikai 
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, módosított 1987. július 23 2658/87/EGK tanácsi rendelet 9. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott magyarázat 

The Combined Nomenclature 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-
nomenclature_en 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0952 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes 
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2446 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2447 

P8_TA(2016)0250 Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok Az Európai 
Parlament 2016. június 7-i állásfoglalása a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az élelmiszer-ellátási láncban 
(2015/2065(INI)) (2018/C 086/05) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0040.01.HUN&toc=OJ:C:2018:086:TOC 

Az európai polgárokat és vállalkozásokat szolgáló elektronikus kereskedelem ösztönzésének átfogó módszere 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-320-HU-F1-1.PDF 

Overview report Official Controls on Internet Sales of Food in EU Member States 
AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN AZ ÉLELMISZEREK INTERNETEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK HATÓSÁGI 
ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, 2017-BEN VÉGZETT TÉNYFELTÁRÓ UTAKRÓL SZÓLÓ ÁTTEKINTŐ JELENTÉS 
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=127 

Exporting from the EU, importing into the EU - all you need to know 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100013.KOM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900025.MT&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31997R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31987R2658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.414.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.414.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A414%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.076.01.0001.01.HUN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2446
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2447
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0040.01.HUN&toc=OJ:C:2018:086:TOC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-320-HU-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=127
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/


 

 
 

 
         

 
            

 
   

 
       

 
          

     

    
 

            
     

 
          

 
           

   
 

             
 

 
        

 
        

   
 

         
  

 
          

  
     

 
           

     
            

           
     

 
           

   
     

I.9. Hatósági szervezetrendszer 
2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról 

A Kormány 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

Az agrárminiszter 10/2019. (XII. 30.) AM utasítása az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

10/2019. (XII. 30.) AM utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

Az agrárminiszter 7/2018. (XII. 21.) AM utasítása az ellenőrzések nyilvántartásáról 

2010. évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról 

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról 

A Kormány 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelete a kormányablakok személyi és technikai 
feltételeiről 

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

Az agrárminiszter 1/2018. (VI. 21.) AM rendelete az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba 
vételének részletes szabályairól 

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

Az agrárminiszter 9/2019. (XII. 23.) AM utasítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
9/2019. (XII. 23.) AM utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról 
Módosítása: A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2021. (XII. 16.) MvM utasítása a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról 
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
Egységes Iratkezelési Szabályzatáról 
13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800005.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3Dv%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2018
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DXLIII%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800125.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR&celpara=
https://njt.hu/jogszabaly/2019-10-B0-7R
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211979.363517
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000126.TV&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200093.TV&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900086.KOR&celpara=&dbnum=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300039.KIM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800001.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D1%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2018
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600383.KOR
https://njt.hu/jogszabaly/2019-9-B0-7R
https://njt.hu/jogszabaly/2020-3-B0-6N
https://njt.hu/jogszabaly/2015-13-B0-6N


             
   

 

 
          

          
          

             
                
                

                
                  

          
 

 
 

    
 

 
  

  
 

      
 

 
          

            
         

         

 

         
          

           
  

 
   

 
 

 
            

      
 

 
            

   
 

           
         

   
 

 

------1 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2022. (I. 14.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 
Iratkezelési Szabályzatáról https://www.njt.hu/jogszabaly/2022-1-B0-6N 

I.10. Hatósági ellenőrzés 
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:32017R0625 

New Official Control Regulation 
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/legislation-official-controls_en 

Delegated and implementing Acts 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-12/oc_qa_ocregulation_20191212_delegated_implemented_acts_en.pdf 

Enforcement of rules along the agri-food chain in the EU 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-611_en.htm 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1353 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. május 17.) az (EU) 2017/625 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára alkalmazott 
valamennyi módszerre vonatkozó feltételeket nem teljesítő laboratóriumok illetékes hatóság általi, hatósági laboratóriumként 
való kijelölését lehetővé tévő esetek és feltételek tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0020.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC 

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 
Már nem hatályos! 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.344.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A344%3ATOC 

A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 rendelet 109-111. cikke szerinti többéves nemzeti ellenőrzési tervekre 
vonatkozó követelmények végrehajtásáról szóló iránymutatásról 2021/C 78/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.078.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A078%3ATOC 

A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti auditok elvégzésére 
vonatkozó előírások végrehajtásáról szóló iránymutatásról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0022.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066%3ATOC 

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/?qid=1574491614397&uri=CELEX:32019R0723 
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https://www.njt.hu/jogszabaly/2022-1-B0-6N
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32017R0625
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/legislation-official-controls_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-12/oc_qa_ocregulation_20191212_delegated_implemented_acts_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-611_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0020.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590243666356&uri=CELEX:32020R0466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.344.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A344%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.078.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A078%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0022.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0022.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574491614397&uri=CELEX:32019R0723


 

            
    

        
    

 
 

         
         

     
 

 
        
  
  
  
   

 
        

  
 

  
 

     
 

 
 

 
        

 
 

                 
  

 
    

  
 

          
 

 
             

            
           

 
 

     
 

         
 

            
 

 
           

      
 

A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves 
jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló (EU) 2019/723 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében foglalt formanyomtatvány-minta 
kitöltési útmutatójáról (2021/C 71/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.071.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A071%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági 
ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R1715 

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere a következő elemekből áll: 
a) iRASFF; 
b) ADIS; 
c) EUROPHYT; 
d) TRACES. 

Az Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer szabványműveleti előírásai 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-11/rasff_reg-guid_sops_2018_01-06_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts/implementing-regulation-and-guidance_en 

RASFF - Food and Feed Safety Alerts 
https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en 

Reports and publications (europa.eu) 

Kérdések és válaszok: Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF) 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2461_hu.htm 

The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report 2019 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/ff_ffn_annual-report_2019.pdf 

2020 Annual Food Fraud report 
ff_ffn_annual-report_2020_0.pdf (europa.eu) 

Az FSA és a skót FSS az élelmiszerbűnözésről kiadványt adott ki 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/food-crime-strategic-assessment-2020.pdf 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1306/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 
814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1306 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről 

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes 
szabályokról 

Az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalása (2010/C 87 E/09) az élelmiszerek minőségének biztosításáról, 
beleértve az előírások harmonizálását vagy kölcsönös elismerését (2008/2220(INI)) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.071.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32019R1715
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-11/rasff_reg-guid_sops_2018_01-06_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts/implementing-regulation-and-guidance_en
https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/reports-and-publications_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2461_hu.htm
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/ff_ffn_annual-report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/ff_ffn_annual-report_2020_0.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/food-crime-strategic-assessment-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1306
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200127.TV&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600113.KOR&celpara=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0035:0043:HU:PDF


 

  
 

       
 

        
       

        
         

         
 

           
         

 
           

   
 

    
 

       
       

 
     

   
 

            
         
           

 
    

 
         

  
 

   
 

           
      

 
  

 
             

 
          

             
      

 
         

            
  

I.11. Hatósági eljárások, szankciók 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 

A Kormány 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 
költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 
2000. évi XIII. törvény az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról 
Az igazságügyi miniszter 18/2017. (XII. 15.) IM rendelete a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 
nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 

A Kormány 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről 

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

A Kormány 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
végrehajtásáról (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 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 a közigazgatási perrendtartásról 

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható 
nyomtatványokról 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

2012. évi CCXXIII. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekrõl és egyes törvények módosításáról 

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjérõl, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjérõl, valamint az egyes 
szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjérõl 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról 
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https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600150.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700469.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000013.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700018.IM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300011.IM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D11%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2003
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700531.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700125.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000714.kor
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/jogszabaly?docid=a2000017.im
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200223.TV&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3Dxc%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2017
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200021.BM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.BM&celpara=#xcelparam


 

 
   

 
        

    
 

  
 

      
 

   
 

 
       

 
              

  
             

       
 

  
 

            
 

          
   

 
     

 
        

 
           

            
      

 
 

   
 

     
 

           
 

    

     

        
 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton 
történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

Felhasználói útmutató a kkv-k fogalommeghatározásához 
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő 
személyek védelméről 
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
ennek az irányelvnek 2021. december 17-ig megfeleljenek. 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, 
elszámolásáról és könyveléséről 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679 

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről 

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról 

2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900011.IRM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D11%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400034.TV
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300165.TV&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1575549292238&uri=CELEX:32019L1937
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3DXCIII%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1990
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400044.PM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D44%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600040.PM&celpara=#xcelparam
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100163.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100161.TV&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000184.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700150.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700151.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700153.TV


 

         
 

        
       

 
      

 
         

 
 

   
 

  
 

            
         

    
 

          
           

     
 

        
 

         
      

   
 

       
 

          
  

 
           

  
 

             
          

 
    

 
            

     
 

   
 

   
 

 
 

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

A Kormány 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, 
valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről 

A Kormány 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

A Kormány 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 
kijelöléséről 

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a hatósági közvetítőkről 

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 

A Kormány 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelete a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos 
postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerzõdési feltételeirõl és a postai 
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekrõl 

67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint 
feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi 
postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

Az igazságügyi miniszter 23/2017. (XII. 22.) IM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok 
és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételrõl 

A Kormány 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételérõl és 
véleményezésérõl 

A Kormány 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges 
jogszabály-előkészítési feladatok teljesítésérõl 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelete a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a 
jogszabály kihirdetése során történõ és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történõ megjelölésérõl 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 

A BIZOTTSÁG 2010/304/EU AJÁNLÁSA (2010. május 12.) a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és 
bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról 

Honlapokon elérhető jogsértések listája: 

AM JOGSÉRTÉS LISTÁK: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jogsertesek 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=304#!DocumentBrowse 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500222.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000160.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600451.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200084.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900185.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200159.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200335.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200067.NFM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500335.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700023.IM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000130.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000131.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000301.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000302.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000032.KIM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D32%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900061.IRM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D61%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:136:0001:0031:HU:PDF
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jogsertesek
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=304#!DocumentBrowse


 

 
   

 
 

 
        

 
         

  
 

          
   

 
         

            
 

   
 

     
 

          
   

 
             

  
 

        
 

 
            

          
    

        
        

 
         

 
       
    

 
         

        
 

          
 

      
   

 

NÉBIH JOGSÉRTÉS LISTÁK: 
https://portal.nebih.gov.hu/jogsertes-listak 

I.12. Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos alapjogszabályok 
A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

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

A Kormány 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről 

282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, 
valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

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

A Kormány 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről 

A Kormány 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelete a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre 
vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő 
Bizottság működésének egyes szabályairól 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-
higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről (Tervdokumentáció tartalmi követelményei!) 

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

A Kormány 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 
fenntartásának részletes szabályairól 
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https://portal.nebih.gov.hu/jogsertes-listak
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
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700531.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700282.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.TV&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200313.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600343.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500005.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900055.KOR&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D55%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900239.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300369.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100023.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700222.KOR&celpara=


 

        
   

 

 
     

 
          

 
         

 
 

         
 

 
            

 
 

         
             

              
                

     
 

 
         

           
 

 
 

          
 

 
        

          
      

 
 

 
 

 

   

           
            
        

 

 
            

             

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

I.13. Az élelmiszer jelöléssel kapcsolatos alapjogszabályok, tápértékjelölés 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 

Útmutató az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelethez 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/65/f0000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2005%2014.pdf 

Kapcsolódó jogszabály: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 39. § 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900188.KOR 

Kapcsolódó jogszabály: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900032.fvm 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 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/TXT/?uri=celex:32011R1169 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről és válaszokról (2018/C 
196/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:196:TOC 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az összetevők mennyiségi jelölésére vonatkozó elv alkalmazásáról (2017/C 393/05) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.393.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2017:393:TOC 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2017. július 13.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet II. mellékletében felsorolt, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok vagy termékek 
élelmiszerekben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatásról (2017/C 428/01) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:428:TOC 

Útmutatók: 
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/guidance-documents_en 

Commission launches IT tool on food labelling Food Labelling Information System (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG 1337/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 13.) az 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és 
baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478752496&uri=CELEX:32013R1337 

A friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske és baromfihús származási országa vagy eredete - Az Európai Parlament 
2014. február 6-i állásfoglalása az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600053.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400036.FM&celpara=#xcelparam
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/65/f0000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2005%2014.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900188.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900032.fvm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.393.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2017:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:428:TOC
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/guidance-documents_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-language
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478752496&uri=CELEX:32013R1337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478752496&uri=CELEX:32013R1337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.093.01.0103.01.HUN&toc=OJ:C:2017:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.093.01.0103.01.HUN&toc=OJ:C:2017:093:TOC


 

           
      

 
      

 
  

 
 

 
          

            
        
        
  

 
 

            
  

 
 

  
            

   
 

 
         

           
    

 
 

   
 

 
        

       
 

 
 

 
           

          
      

 

         
             

     

             
            

    
 

         
            

    

vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2013. december 13-i 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletről 

Az egyes húsok kötelező származás jelölésére vonatkozó sajtóközlemény: https://ec.europa.eu/info/news/publication-
evaluation-support-study-mandatory-indication-country-origin-labelling-certain-meats-2020-nov-12_en?s=09 
Az értékelés: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8689aa1-2307-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en 
A vezetői összefoglaló: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/424e5afa-2302-11eb-b57e-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 28.) a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (3) bekezdésének az 
élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredete helyének feltüntetésére vonatkozó szabályok 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell 
alkalmazni.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32018R0775 

A Bizottság Közleménye az 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásáról 
2020/C 32/01 C/2020/428 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.032.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:032:TOC 

Származási ország definíció: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0952 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes 
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2446 

Rules of Origin 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin_en 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az összetevőként felhasznált 
hús származási országának vagy eredete helyének kötelező megjelöléséről (2013.12.17.) 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/HU/1-2013-755-HU-F1-1.Pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-481_hu.htm 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a tej, a tejtermékek 
összetevőjeként felhasznált tej, valamint a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske-és a baromfihústól eltérő hústermékek 
származási országának vagy eredethelyének kötelező megjelöléséről (2015.5.20.) 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/milk/origin-labelling/com-2015-205_hu.pdf 

P8_TA(2016)0225 Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése Az Európai 
Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása a származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetéséről bizonyos 
élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (2018/C 076/10) 

P7_TA(2013)0029 A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet 
Az Európai Parlament 2013. január 17-i állásfoglalása a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának 
jelöléséről (2012/2923(RSP)) (2015/C 440/17) 

P8_TA(2015)0034 A feldolgozott élelmiszerekben található hús származási országának feltüntetése 
Az Európai Parlament 2015. február 11-i állásfoglalása a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási országának 
feltüntetéséről (2014/2875(RSP)) (2016/C 310/04) 
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https://ec.europa.eu/info/news/publication-evaluation-support-study-mandatory-indication-country-origin-labelling-certain-meats-2020-nov-12_en?s=09
https://ec.europa.eu/info/news/publication-evaluation-support-study-mandatory-indication-country-origin-labelling-certain-meats-2020-nov-12_en?s=09
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8689aa1-2307-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/424e5afa-2302-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/424e5afa-2302-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32018R0775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.032.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R2446
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/HU/1-2013-755-HU-F1-1.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-481_hu.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/milk/origin-labelling/com-2015-205_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.076.01.0049.01.HUN&toc=OJ:C:2018:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.076.01.0049.01.HUN&toc=OJ:C:2018:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.440.01.0100.01.HUN&toc=OJ:C:2015:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.310.01.0015.01.HUN&toc=OJ:C:2016:310:TOC


 

 
       

 
 

            
         

 
        

         
 

 
          

       
  

 
 

      
 

 
         

 
 

    
 

 
    

 
 

            
       

 
         

    
 

  

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

Country of Origin or Place of Provenance Labelling 
http://www.esasnacks.eu/ESA_position_cool_oct14.pdf 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1304 HATÁROZATA (2018. szeptember 19.) az „Eat ORIGINal! Unmask your food” 
elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről - „(Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed)” 

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!) 

A BIZOTTSÁG 828/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.) a fogyasztóknak az 
élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó 
követelményekről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244429909&uri=CELEX:32014R0828 

Guidance for the Catering and Hospitality Industry 
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/Gluten%20Free%20Guidance.pdf 

Consumer understanding of labelling terms for foods marketed for gluten-free diet 
https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/consumer-understanding-of-labelling-terms-for-
foods-marketed-for-gluten-free-diet 

NAK kiadvány: Gluténmentes élelmiszerek 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2613-glutenmentes-elelmiszerek 

NAK kiadvány: Laktózmentes élelmiszerek 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3232-laktozmentes-elelmiszerek 

ÚTMUTATÓ Guidance document for competent authorities, tolerances for the control of compliance of nutrient values 
declared on a label with EU legislation 

ÚTMUTATÓ az illetékes hatóságok részére a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során alkalmazandó 
toleranciákról (magyar nyelvű dokumentum) 

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 

Tápértékjelölésre vonatkozó tájékoztatások: 
• http://portal.nebih.gov.hu/-/2016-december-13-tol-kotelezo-lesz-az-elelmiszereken-a-tapertekjeloles 

• http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tapertekjelolesrol-tapertek-adatbazis-ajanlasok 

https://orvosilexikon.hu/cikkek/tapanyagtablazatok-i 

https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid 

https://www.eurofir.org/ 

https://foodb.ca/ 

https://foodome.co/ 
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http://www.esasnacks.eu/ESA_position_cool_oct14.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0107.01.HUN&toc=OJ:L:2018:244:TOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800013.NFG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244429909&uri=CELEX:32014R0828
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/Gluten%20Free%20Guidance.pdf
https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/consumer-understanding-of-labelling-terms-for-foods-marketed-for-gluten-free-diet
https://www.food.gov.uk/research/food-allergy-and-intolerance-research/consumer-understanding-of-labelling-terms-for-foods-marketed-for-gluten-free-diet
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2613-glutenmentes-elelmiszerek
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3232-laktozmentes-elelmiszerek
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf
http://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
http://portal.nebih.gov.hu/-/2016-december-13-tol-kotelezo-lesz-az-elelmiszereken-a-tapertekjeloles
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tapertekjelolesrol-tapertek-adatbazis-ajanlasok
https://orvosilexikon.hu/cikkek/tapanyagtablazatok-i
https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid
https://www.eurofir.org/
https://foodb.ca/
https://foodome.co/


 

        
      

 
  

 
 

         
 

         
    

 
       

    
 

      
 

 
       

 

 
 

 
 

          
  

 
      

 
 

  
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

          
 

   

 

        
 

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/system/files/2016-10/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf 

MÉ 3-2-2008/1 irányelv Élelmiszerek összes élelmi rosttartalmának a meghatározása enzimes– gravimetriás módszerrel 

A vidékfejlesztési miniszter 74/2012. (VII. 25.) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések 
élelmiszereken történő használatáról 

ÚTMUTATÓ az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. 
(VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 

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

A földművelésügyi miniszter 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-egy-szalami-
?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta 
te%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252 
Fsearch%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/system/files/2016-10/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf 

EU-FOOD INFORMATION REGULATION 1169/2011– IMPLEMENTING MEASURES BY MEMBER STATES 
https://www.kneppelhout.nl/media/rtf/11114916_buchblock.pdf 

HASZNOS 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 

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 
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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/system/files/2016-10/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/94/b1000/3-2-2008_1.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200074.VM&celpara=#xcelparam
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/49/50000/%C3%9Atmutat%C3%B3_magyar%20term%C3%A9k%20rendelethez_2012_12_19.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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/system/files/2016-10/gmo-traceability-gm-free_labelling_study_case_en.pdf
https://www.kneppelhout.nl/media/rtf/11114916_buchblock.pdf
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://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


 

 
           

 
 

          

 
 

          
 

   
 

 
        

 
 

              
                

       

 
 

   

 
 

 
 

 
 

    
  

 
        

 
 

            
   

 
 

       
 

 
           

 
 

          
     

 
 

    
 

 
 

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 
The use of marketing Terms 
http://www.asai.ie/wp-content/uploads/FSAI-Guidance-Note-on-Use-of-Food-Marketing-Terms.pdf 

Food Labels: Tricks of the Trade Our recipe for honest labels in the EU 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-049_our_recipe_for_honest_labels_in_the_eu.pdf 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2015. június 4. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2000/13/EK irányelv – Élelmiszerek 
címkézése és kiszerelése – A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (1) bekezdésének 2. pontja – A 
vásárló megtévesztésére alkalmas címkézés az élelmiszerek összetétele tekintetében – 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130daea86bbb527304610a2b092ea02afa848.e34KaxiL 
c3eQc40LaxqMbN4Pb3qNe0?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= 
1455567 

Az élelmiszerjelölés új szabályairól 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/54/60000/Az%20%C3%A9lelmiszerjel%C3%B6l%C3%A9s%20%C3%BAj%20szab%C3%A1lyair%C3%B3 
l.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82663/consult-fic-guidance-20121116.pdf 

http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/index2.htm 

Food labelling changes after Brexit 
2019-DEFRA-Brexit-labelling-guidance.pdf (reading.ac.uk) 

Guidance on the Provision of Food Information to Consumers 
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FDE_Guidance_WEB.pdf 

Food Information Regulations 2014: Summary guidance for food business operators and enforcement officers in 
Scotland, Wales and Northern Ireland. 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fir-guidance2014.pdf 

Food and drink labelling: a practical guide for industry 
http://www.icoptix.com/wp-content/uploads/2014/07/EU-FDII-Labelling-Guide.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52020DC0207 

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 
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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
http://www.asai.ie/wp-content/uploads/FSAI-Guidance-Note-on-Use-of-Food-Marketing-Terms.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-049_our_recipe_for_honest_labels_in_the_eu.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130daea86bbb527304610a2b092ea02afa848.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3qNe0?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1455567
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130daea86bbb527304610a2b092ea02afa848.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3qNe0?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1455567
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130daea86bbb527304610a2b092ea02afa848.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3qNe0?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1455567
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/54/60000/Az%20%C3%A9lelmiszerjel%C3%B6l%C3%A9s%20%C3%BAj%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/54/60000/Az%20%C3%A9lelmiszerjel%C3%B6l%C3%A9s%20%C3%BAj%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82663/consult-fic-guidance-20121116.pdf
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/index2.htm
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/2019-DEFRA-Brexit-labelling-guidance.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FDE_Guidance_WEB.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fir-guidance2014.pdf
http://www.icoptix.com/wp-content/uploads/2014/07/EU-FDII-Labelling-Guide.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52020DC0207
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 

Guidance on the application of date labels to food 
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/dates-defra-guidance-2011.pdf 

EFSA Útmutató az élelmiszerek eltarthatóságának megállapításáról, jelöléséről 
Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking) 
Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking) - - 2020 - EFSA Journal - Wiley Online 
Library 
Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information) 
Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information) - - 2021 - EFSA Journal - Wiley Online 
Library 

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 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1701 HATÁROZATA (2018. november 7.) a „Kötelező élelmiszer-jelölés (»nem 
vegetáriánus«, »vegetáriánus«, »vegán«)” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről 

Food Information Regulation: Which Food is Suitable for Vegans and Vegetarians? (EVU = European Vegetarian 
Union) 
https://www.euroveg.eu/vegan-and-vegetarian-definitions/ 

Guidance on vegetarian and vegan labelling 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120403163950/http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/apr/vegvegan 

I.14. 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:
Egységes szerkezetbe foglalt SZÖVEG: 31976L0211 — HU — 26.07.2019 (europa.eu) 
EUR-Lex - 32007L0045 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

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 
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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
http://www.reading.ac.uk/foodlaw/label/dates-defra-guidance-2011.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6306#:%7E: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#:%7E: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.2021.6510
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6510
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://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://www.euroveg.eu/vegan-and-vegetarian-definitions/
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:01976L0211-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32007L0045
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


 

        
 

       
         

 

   
 

 

 
      

    
 

       
 

     
 

 
    

 
 

 
 

 
 

   
  

 
      

 
         

     
 

        
 

          
      

      
 

            
  

     
 

            
   

 
           

   

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 

Guides | (welmec.org) 

I.15. A Magyar Élelmiszerkönyv 
220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek 
gyűjteményei kiadásának rendjéről 

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

A Magyar Élelmiszerkönyv kötetei megtalálhatók: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv 

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és a szakbizottságok 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-magyar-elelmiszerkonyv 

Élelmiszerkönyv 
http://nebihmondja.hu/ 

I.16. Társhatóságokra vonatkozó alapjogszabályok 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

A Kormány 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről 

Az emberi erőforrások minisztere 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról 
62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

Az emberi erőforrások minisztere 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítása a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság 
megfizetésének részletes szabályairól 
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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
https://www.welmec.org/guides-and-publications/guides/
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://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100011.TV&celpara=
https://njt.hu/jogszabaly/2018-16-B0-5H
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.KOR&celpara=#xcelparam
https://njt.hu/jogszabaly/2016-62-B0-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2019-18-B0-5H
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900001.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D1%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2009
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000079.KOR&celpara=


 

 
          

        
 

            
          

 

           
              

           
      

 
 

    
 

       
 

    
 

          
 

        
 

             
      

 
 

        
           

   
 

           
         

             
     

 

           
            

         
 

          
            

     
 

         
          

A Kormány 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon 
átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013D1082 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/253 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 13.) az 1082/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, 
konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244622139&uri=CELEX:32017D0253 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

A Kormány 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 

A Kormány 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelete a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

A Bizottság közleménye a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezésére és 
alkalmazására vonatkozó iránymutatásról (EGT-vonatkozású szöveg) 2021/C 525/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.525.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A525%3ATOC 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)  2017/2394 RENDELETE (2017. december 12.) a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244673943&uri=CELEX:32017R2394 

A Bizottság (EU) 2019/2212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. december 20.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló (EU) 2017/2394 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben meghatározott egyes igazgatási együttműködési rendelkezéseknek a belső piaci információs rendszer 
igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590244745039&uri=CELEX:32019D2212 

A Bizottság (EU) 2019/2213 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. december 20.) az (EU) 2017/2394 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott elektronikus adatbázis működésére vonatkozó gyakorlati és operatív 
szabályoknak az említett rendeleten alapuló bizonyos kommunikáció tekintetében történő megállapításáról https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244785977&uri=CELEX:32019D2213 

Bizottsági közlemény (2015/C 23/01) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében 
a hatáskörrel rendelkező hatóságokra és az összekötő hivatalokra vonatkozóan 

A BIZOTTSÁG 2007/76/EK HATÁROZATA (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért 
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600385.KOR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244622139&uri=CELEX:32017D0253
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800047.TV&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600387.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200307.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.525.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A525%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244673943&uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244745039&uri=CELEX:32019D2212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244745039&uri=CELEX:32019D2212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244785977&uri=CELEX:32019D2213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244785977&uri=CELEX:32019D2213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.023.01.0001.01.HUN


 

     
 

 
        

               
           

 
 

   
          

  
 

   
 

      
 

           
 

 
          

     
 

            
           

  
 

         
   

 
    

 
         

 
    

 
          

    
 

         
 

       
 

          
      

 
       

           
 

 
 

kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0076 

A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról 
szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről (2015/C 105/01) 

I.17. Egyéb jogszabályok, útmutatások 
A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és 
megfizetésének szabályairól 

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 

A Kormány 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A hamisított és kalóztermékek iparága 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2017:345:TOC 

26/2018. (X. 1.) AM rendelet a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az 
önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

Az agrárminiszter 1/2019. (III. 20.) AM utasítása a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága 
létrehozásáról és működtetéséről 

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

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

A Kormány 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozata az Akkreditálási Tanácsról 

A nemzetgazdasági miniszter 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelete a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 

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

A Kormány 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről 

Az agrárminiszter 8/2021. (III. 10.) AM rendelete a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba 
vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE (2008. július 9.) a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476514975&uri=CELEX:32008R0765 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0076
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007D0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.105.01.0001.01.HUN
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200040.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100103.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000287.KOR&celpara=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2017:345:TOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800026.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D26%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553333473783&uri=CELEX:02013R1305-20190121
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=213373.366052
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500124.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500424.KOR
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193199.316616
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500045.NGM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700505.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700505.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100008.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D8%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476514975&uri=CELEX:32008R0765


 

          
          

 

                
                

     

        
 

        
          

            
         

 
 

             
               

         
   

 

            
        

     

 

          
         

  

 
 

     

       
 

     
 

        
 

       
     

 
           

      
 

       
 

           
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÁROZATA (2008. július 9.) a termékek 
forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476567707&uri=CELEX:32008D0768 

A Bizottság 2013/C 348/01 közleménye a 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2008. 
július 9-i 68/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat és a 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtása keretében 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Útmutató a termékekre vonatkozó uniós szabályozásról 2016 (2016/C 272/01) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.272.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2016:272:TOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. október 15.) a 
megfelelőségértékelésre vonatkozóan a 765/2008/EK és az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 
2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
referenciarendelkezéseit tartalmazó uniós jogi aktusoknak a támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244938078&uri=CELEX:32019D1729 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1020 RENDELETE (2019. június 20.) a piacfelügyeletről 
és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet 
módosításáról (Ezt a rendeletet 2021. július 16-tól kell alkalmazni. A 29., a 30., a 31., a 32., a 33. és a 36. cikket azonban 
2021. január 1-jétől kell alkalmazni.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244971182&uri=CELEX:32019R1020 

A Bizottság közleménye A piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről szóló (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikkének 
gyakorlati alkalmazására vonatkozó iránymutatás a gazdasági szereplők és a piacfelügyeleti hatóságok számára (EGT-
vonatkozású szöveg) 2021/C 100/01 C/2021/1461 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1121 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 8.) az uniós piacra belépő termékek 
termékbiztonsága és megfelelése tekintetében végzett ellenőrzésekről a tagállamok által benyújtandó statisztikai adatok 
részleteinek meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0037.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC 

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl 

A Kormány 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelete a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

A Kormány 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozata a Piacfelügyeleti Munkacsoportról 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek 
katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476567707&uri=CELEX:32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:348:0001:0004:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.272.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2016:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244938078&uri=CELEX:32019D1729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590244971182&uri=CELEX:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0037.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0037.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200088.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300006.KOR&celpara=#xcelparam
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167012.332976
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100128.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100234.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100042.FVM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100062.BM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200166.TV&celpara=#xcelparam


 

           
     

 
        

     
 

            
          

 
 

           
            

       
 

 
       

 
         

  
 

          
      

 
 

        
  

 
         

     
 

    
 

         
         

    
 

         
         

 
 

        

 
        

       
 

 
 

             
   

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 

A Kormány 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1091 RENDELETE (2018. július 18.) az integrált mezőgazdasági 
statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590245101791&uri=CELEX:32018R1091 

A BIZOTTSÁG 1200/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a 
mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a számosállategység- együtthatók és a mutatók meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1200 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 

A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
részére történő adatszolgáltatásról 

A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról 

A vidékfejlesztési miniszter 114/2013. (XII. 12.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati 
honvédelmi feladatokról 

A Kormány 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő 
feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 

A Kormány 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete a közösségi agrármarketing tevékenységről 

A Kormány 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozata az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, 
valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 
részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról 

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 Kormány 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1/2010. (I. 14.) FVM rendelete az agrárgazdasági és agrár-
vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről 
Lista: 
https://www.kormanyhivatal.hu/download/b/b9/25000/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20agr%C3%A1r-
vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20szakter%C3%BClet%20szak%C3%A9rt%C5%91i%20n%C3%A9vjegyz%C3%A9k%202019_03_12.pdf 

Az agrárminiszter 16/2019. (IV. 29.) AM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a 
mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300065.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300540.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590245101791&uri=CELEX:32018R1091
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1200
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200126.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300260.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300525.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300114.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400168.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600118.KOR&celpara=&dbnum=1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195751.322448
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700282.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1700389.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000001.FVM&celpara=#xcelparam
https://www.kormanyhivatal.hu/download/b/b9/25000/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20agr%C3%A1r-vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20szakter%C3%BClet%20szak%C3%A9rt%C5%91i%20n%C3%A9vjegyz%C3%A9k%202019_03_12.pdf
https://www.kormanyhivatal.hu/download/b/b9/25000/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20agr%C3%A1r-vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20szakter%C3%BClet%20szak%C3%A9rt%C5%91i%20n%C3%A9vjegyz%C3%A9k%202019_03_12.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900016.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2019


 

             
    

 
 

     
       

 
         

 

 
 

             
      

         
 

           
 

 
               
 

 
 

        
           
    

 
 

                   
  

 
       

 
       

     
 

           
             

       
             

           
         

 
            

      
 

 

Az agrárminiszter 1/2022. (I. 14.) AM rendelete az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az 
agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről https://www.njt.hu/jogszabaly/2022-1-20-7R 

A Kormány 1371/2013. (VI. 27.) Korm. határozata az Agrárgazdasági Tanácsról 
A Kormány 1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozata az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról 

NAK gondozásában megjelent: Élelmiszeripari kézikönyv 1. Élelmiszeripari alapfogalmak I.-II. 

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2521-elelmiszeripari-alapfogalmak-i/file 

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2522-elelmiszeripari-alapfogalmak-ii/file 

A Kormány 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság 
fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről 
1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

Dual quality food products: Commission guides Member States to better tackle unfair practices 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475 

Framework for selecting and testing of food products to assess quality related characteristics EU harmonised testing 
methodology 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology_-
_framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf 

P8_TA(2018)0357 Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége 
Az Európai Parlament 2018. szeptember 13-i állásfoglalása az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő 
minőségéről (2018/2008(INI)) (2019/C 433/24) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0191.01.HUN&toc=OJ:C:2019:433:TOC 

Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of branded food products. Part 2 – Sensory testing | EU 
Science Hub (europa.eu) 

Study on sensory differences in food products (europa.eu) 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, 
valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós 
fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról 
(A tagállamok 2021. november 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik 
a Bizottság számára. A rendelkezéseket 2022. május 28-tól alkalmazni kezdik.) 

A Bizottság közleménye az uniós élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jognak a termékek kettős minőségével kapcsolatos 
problémákra történő alkalmazásáról – Az élelmiszerek egyedi esete (2017/C 327/01) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.327.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:327:TOC 
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https://www.njt.hu/jogszabaly/2022-1-20-7R
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161482.244029
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161492.244049
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2521-elelmiszeripari-alapfogalmak-i/file
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2522-elelmiszeripari-alapfogalmak-ii/file
https://njt.hu/jogszabaly/2017-1519-30-22
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology_-_framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology_-_framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0191.01.HUN&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-branded-food-products-part-2-sensory
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-branded-food-products-part-2-sensory
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1301
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800047.TV&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.327.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2017:327:TOC


 

          
           

     

 
    

 
      

 
     

 
 

    
 

  
 

 
             

                 
               

             
  

 
 
 

  
             

  

 

   
 

  
        

 
 

   

          
       
         

     
           

              
     

 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE – Iránymutatás a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezéséhez és 
alkalmazásához „Kettős minőségű” forgalmazás fejezet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.526.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A526%3ATOC 

A Kormány 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról 

A keresés az alábbi honlapon történik: http://www.njt.hu/ 

Notifikálás alatt álló előírások elérése: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ 

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 

Nemzeti szabványok 
http://mszt.hu/ 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1025/2012/EU RENDELETE (2012. október 25.) az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478913454&uri=CELEX:32012R1025 

Nemzetközi szabványok 
A két legfőbb típusba (standard és guideline) tartozó Codex dokumentumok listája az alábbi linkeken érhető el: 

Standard: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/ 

Guideline: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/ 

https://www.iso.org/advanced-search/x/ 

Európai szabványok 
CEN - Advanced search - Publications and Work in Progress 

II. Termékspecifikus szabályok 

A termékspecifikus szabályok fejezeteiben nincsenek minden esetben megismételve az egyéb fejezetekben felsorolt 
élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-előállításra vonatkozó előírások, amelyek szintén tartalmaz(hat)nak az alábbi 
termékekre előírásokat (pl. uniós alaprendeletek, mikrobiológiai, vegyi szennyezettségre vonatkozó előírások, stb.)! 

II.1. Húsra, húskészítményekre vonatkozó szabályok 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.526.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A526%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100338.KOR&celpara=#xcelparam
http://www.njt.hu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500028.TV
http://mszt.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478913454&uri=CELEX:32012R1025
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/
https://www.iso.org/advanced-search/x/
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308


 

            
           
         
            

        
 

 
             

        
 

 
           
          

    
 

 
            

      
 

          
         

               
   

           
           

    
 

 
             

          
        

 
 

           
         

        
 

 
 

          
  

 
 

            
           
  

 
           

      
 

Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A Bizottság 566/2008/EK RENDELETE (2008. június 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét 
hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0566 

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK RENDELETE a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási 
rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, és a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000R1760 

A Bizottság 1825/2000/EK RENDELETE a 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a 
marhahústermékek címkézése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000R1825 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Bizottságnak 
adott felhatalmazás gyakorlásáról 
A BIZOTTSÁG 494/98/EK RENDELETE (1998. február 27.) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998R0494 

A BIZOTTSÁG 1082/2003/EK RENDELETE (2003. június 23.) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében végrehajtandó minimális szintű 
ellenőrzések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R1082 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 2.) az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációja 
tekintetében történő meghatározásáról és a 911/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590246778238&uri=CELEX:32017R0949 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelete a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölése, valamint Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszere 

A BIZOTTSÁG 1505/2006/EK RENDELETE (2006. október 11.) a juh- és kecskefélék azonosításával és 
nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1505 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelete juh- és kecskefélék egyedeinek 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000R1760
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000R1825
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6330-2019-INIT/hu/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998R0494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590246778238&uri=CELEX:32017R0949
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200099.FVM&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R1505
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900182.FVM&celpara=


 

             
        

     
  

 
               

 
      

 
            

 
 

          
    

 
             

       
 

 
 

          
 

           
   

 
 

           
  

 
  

 
             

         
         

          
 

 
            

    
 

 
             

      
 

 
         

  
 

 
 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/963 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. június 10.) az (EU) 2016/429, az (EU) 2016/1012 és 
az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lófélék azonosítása és nyilvántartásba vétele tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett állatokra vonatkozó 
azonosítóokmány-minta létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0963 
(Ezt a rendeletet 2021. július 7-től kell alkalmazni. A II. mellékletet azonban 2022. január 28-tól kell alkalmazni.) 

A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről 

A földművelésügyi miniszter 83/2015. (XII. 16.) FM rendelete a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

A Bizottság 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások 
tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0543 

120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről 

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 

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásához 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok (word dokumentum) 

A Bizottság 2074/2005/EK RENDELETE a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos 
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések 
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074 

A BIZOTTSÁG 2002/994/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=1401548798328&uri=CELEX:32006D0027 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 12. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú 
előírása a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/17/72000/ME%201-3_13-1%20-%2020190923-notifik%C3%A1lt.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara= 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0963
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300110.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700119.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D119%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500083.FM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0543
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700120.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D120%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401548798328&uri=CELEX:32006D0027
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/17/72000/ME%201-3_13-1%20-%2020190923-notifik%C3%A1lt.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara


 

           
        

 
 

 
      
 

 
              

   
 

          
    

 
 

 
            

        
           

        
 

          
         

 
          

          
  

 
 

                
    

 
                

 
              

                  
              

             
   

 
 

        

             
 

         
          

 
 

     
  

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/506 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 26.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről („Pražská šunka” [HKT]) /„Prágai minőségi sonka” 
(HU)/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590247353281&uri=CELEX:32018R0506 

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

ÚTMUTATÓ Húskészítmények és egyes friss húsok, előkészített húsok jelölésének kérdései és helyes gyakorlata – 
2010. október 

ÚTMUTATÓ Húskészítmények hústartalmának mennyiségi jelölése és a hústartalom mennyiségének meghatározása 
- 2010. december - Próbaverzió 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok 

A BIZOTTSÁG 2013/99/EU AJÁNLÁSA (2013. február 19.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos 
csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről 
A BIZOTTSÁG 2014/180/EU AJÁNLÁSA (2014. március 27.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos 
csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló második koordinált ellenőrzési tervről 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 93/13/COL SZ. AJÁNLÁSA (2013. február 21.) az egyes élelmiszerek 
forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési 
tervről 
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a csontokról mechanikusan 
lefejtett hús jövőbeni szükségességéről és felhasználásáról az Európai Unióban, ideértve a fogyasztók tájékoztatásával 
kapcsolatos politikát is 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0704 

Overview report of a series of audits carried out in 2012 and in 2013 in order to evaluate the control systems in place governing the 
production of mechanically separated meat 
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 

Scientific Opinion on the public health risks related to mechanically separated meat (MSM) derived from poultry and swine 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3137.pdf 
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (tizedik tanács) 2014. október 16. „Egészségvédelem – 853/2004/EK rendelet – Az állati eredetű 
élelmiszerekre alkalmazandó higiéniai szabályok – I. melléklet, 1.14. és 1.15. pont – A »csontokról mechanikusan lefejtett hús« és az 
»előkészített hús« fogalma – 999/2001/EK rendelet – Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzése, az ellenük való 
védekezés és felszámolásuk – Fogyasztóvédelem – 2000/13/EK irányelv – Élelmiszerek címkézése és kiszerelése” a 
C-453/13. sz. ügyben: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d84bf1953d4095454b95439997b4ed1daf.e34Kaxi 
Lc3qMb40Rch0SaxyPaN90?text=&docid=158648&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1 
17556 

Angol nyelvű útmutató a természetes kolbászbél jó gyártási gyakorlathoz: 
COMMUNITY GUIDE to GOOD PRACTICE for Hygiene and the application of the HACCP principles in the production of natural 
sausage casings 

Közösségi útmutató a higiéniára és a HACCP-elvek alkalmazására vonatkozó helyes gyakorlatról a természetes kolbászbél gyártása 
során Szerző: A Természetes Kolbászbél Gyártók Európai Szövetsége (European Natural Sausage Casings Association (ENSCA)) 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf 

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ 
HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590247353281&uri=CELEX:32018R0506
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/6b/40000/H%C3%BAsk%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9nyek_%C3%A9s_egyes_friss_h%C3%BAsok,_el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADtett_h%C3%BAsok%20jel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9nek_k%C3%A9rd%C3%A9sei_%C3%A9s_helyes_gyakorlata.pdf
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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0028:0032:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.095.01.0064.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0044:0048:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0704
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3137.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d84bf1953d4095454b95439997b4ed1daf.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaN90?text=&docid=158648&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=117556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d84bf1953d4095454b95439997b4ed1daf.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaN90?text=&docid=158648&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=117556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d84bf1953d4095454b95439997b4ed1daf.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaN90?text=&docid=158648&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=117556
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/db/40000/Baromfi%20darabol%C3%A1s%20ghp.pdf


 

 
        

 
 

   
 

  
          

              
     

 
            

           
         
              

         
 

 
           

     
 

 
        

 
           

   
 

 
          

  
 

  
 

            
          

   
 

 

          
         

   
 

 

        
 

            
   

 
 

2008. 
ÚTMUTATÓ A SERTÉS- ÉS MARHAVÁGÁS, BONTÁS, DARABOLÁS JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 
2009. 
ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2019. 

II.2. Tojásra vonatkozó szabályok 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A Bizottság 589/2008/EK RENDELETE (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0589 

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól 

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 

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásához 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok (word dokumentum) 

A BIZOTTSÁG 1688/2005/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 BIZOTTSÁG 427/2012/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 

83/2005. (IX. 17.) FVM-EüM-GKM rendelet a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről 

A BIZOTTSÁG 2002/994/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 
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/eb/40000/Sert%C3%A9s%20marhav%C3%A1g%C3%A1s%20ghp.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/7/dc/62000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20a%20h%C3%BAsk%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9nyek%20gy%C3%A1rt%C3%A1sa%20J%C3%B3%20Higi%C3%A9niai%20Gyakorlat%C3%A1hoz%202019%20j%C3%BAnius%204.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0589
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300074.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D74%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
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=A0500083.FVM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994


 

       
        

  
    

  
  

 
    

  
 

   
          

              
     

 
            

           
         
              

         
 

 
          

       
 

 
            

            
       

 
 

            
   

 
 

          
  

 
  

 
             

             
         

          
 

 
         

 
           

   
 

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKÉNT HASZNÁLT „FOLYÉKONY, KONCENTRÁLT, FAGYASZTOTT 
ÉS SZÁRÍTOTT TOJÁSTERMÉKEK” HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLATÁHOZ (NEM AZONNAL
FOGYASZTHATÓ TOJÁSTERMÉKEK) 
Szerző: Európai Tojásfeldolgozók Szövetsége (EEPA) 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-07/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-eepa_en.pdf 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-07/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-eepa_hu.pdf 

ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSOMAGOLÁSÁRA 
VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ 
2009. 

II.3. Tej és tejtermékekre vonatkozó szabályok 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A BIZOTTSÁG 2010/791/EU HATÁROZATA (2010. december 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XII. melléklete 
III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401549425235&uri=CELEX:32010D0791 

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=1401549571376&uri=CELEX:32007R0445 

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 

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásához 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok (word dokumentum) 

A Bizottság 2074/2005/EK RENDELETE a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos 
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések 
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074 

16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet a 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 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-07/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-eepa_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-07/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-eepa_hu.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/eb/40000/Toj%C3%A1sterm%C3%A9kek%20el%C5%91%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa%20ghp.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401549425235&uri=CELEX:32010D0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401549571376&uri=CELEX:32007R0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074
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


 

           
          

 
 

 
         

           
 

 
 

            
     

 
 

 
           

      
 

 
 

        
 

 
 

            
       

 
 

 
            

       
 

 
 

          
   

 
 

    
            

             
           

           
 

     
  

            
 

 
       

 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 37. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 számú 
előírása a közvetlen emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej mintavételi és vizsgálati módszereiről 

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 (Sűrített 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 sűrített 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 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról 

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 módszereiről 

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 módszereiről 

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 
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/84/b1000/3-1-92_608.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
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
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
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
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/84/b1000/3-1-86_424_2011.pdf
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
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


 

     
   

 
      
 

        
 

             
          

 
      

     
  

 
      

     
  

 
             
              

  
 

           

 
 

  

 
 

        
  

 
 

   
           

   
 

 
          

  
 

  
 

             
          

         
        

 
 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott 
kézműves tejtermékekről 

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 

A Bizottság közleménye – Jó higiéniai gyakorlatok európai útmutatója kézműves sajt-, és tejtermékek előállításához 
(2017/C 440/01) Az önkéntesen használható útmutató célja, hogy gazdaságok és kézműves tejtermelők alkalmazzák. 

ÚTMUTATÓ A SAJT NYERSANYAGKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL AZ ÉLELMISZERGYÁRTÁSBAN 
2018. február 1-jei, végleges változa 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-11/biosafety_fh_guidance_cheese-raw-material_hu.pdf 

EURÓPAI ÚTMUTATÓ AZ ÖMLESZTETT SAJT HIGIÉNIKUS GYÁRTÁSÁHOZ 
2018. február 1-jei, végleges változa 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-01/biosafety_fh_guidance_manuf-process-cheese_hu.pdf 

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) have published an Guidance note on the use of the term butter in the labelling 
and advertising of fat spreads The document can be downloaded for free from the FSAI website: 
https://www.fsai.ie/publications_GN_fat_spreads. 

EDA Guidelines on the principles and enforcement of the Protection of Dairy Terms 
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-guidelines-on-the-principles-and-enforcement-of-the-protection-of-dairy-
terms.html 

Tejtermékek védelme 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&oc 
c=first&part=1&cid=458814 

ÚTMUTATÓ A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 2019 

II.4. Halak és halászati termékekre vonatkozó szabályok 
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 

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásához 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf 
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok (word dokumentum) 

A Bizottság 2074/2005/EK RENDELETE a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos 
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések 
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074 
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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
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100019.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D19%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_hu.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-11/biosafety_fh_guidance_cheese-raw-material_hu.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-01/biosafety_fh_guidance_manuf-process-cheese_hu.pdf
https://www.fsai.ie/publications_GN_fat_spreads
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-guidelines-on-the-principles-and-enforcement-of-the-protection-of-dairy-terms.html
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-guidelines-on-the-principles-and-enforcement-of-the-protection-of-dairy-terms.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=458814
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=458814
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/dc/62000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20a%20tej%20%C3%A9s%20tejterm%C3%A9kek%20el%C5%91%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak%20j%C3%B3%20higi%C3%A9niai%20gyakorlat%C3%A1hoz%202019%20j%C3%BAnius%204.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2074


 

            
            

        
 

 
            
     

 
 

              
     

 
 

    
 

         
           

        
 

 
       

      
      

 
 

 
 

          
             

               
             

  
 

 
           

           
    

 
 

         
 

 
 

           
    

 
 

         
 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1379/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1379 

Questions and Answers concerning the interaction between Regulation (EU) No 1379/2013 (CMO Regulation) and 
Regulation (EU) No 1169/2011 (FIC Regulation) 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/QA%20om%20fisk%2 
0(engelsk%20version).pdf 

Interpretative notes of the provisions of the Food Information Regulation (EU) No 1169/2011 compiled by the Federal 
Association of the German Fish Processing Industry and Fish Wholesalers 
http://www.fischverband.de/index.../interpretative_notes.pdf 

FAO halászati területek jegyzéke: 
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en 

P8_TA(2016)0222 A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való 
nyomonkövethetősége Az Európai Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása a halászati és akvakultúra-termékeknek 
a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetőségéről (2016/2532(RSP)) (2018/C 076/07) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.076.01.0040.01.HUN&toc=OJ:C:2018:076:TOC 

38. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez: 
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= 

A TANÁCS 1224/2009/EK RENDELETE (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását 
biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 
2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1224 

A BIZOTTSÁG 404/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. április 8.) a közös halászati politika 
szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0404 

A Tanács 2406/96/EK RENDELETE egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31996R2406 

A Bizottság 3703/85/EGK RENDELETE egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási 
előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31985R3703 

A Tanács 1536/92/EGK RENDELETE a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401550751225&uri=CELEX:31992R1536 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1379
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/QA%20om%20fisk%20(engelsk%20version).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/QA%20om%20fisk%20(engelsk%20version).pdf
http://www.fischverband.de/index.../interpretative_notes.pdf
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.076.01.0040.01.HUN&toc=OJ:C:2018:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.076.01.0040.01.HUN&toc=OJ:C:2018:076:TOC
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31996R2406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31985R3703
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401550751225&uri=CELEX:31992R1536


 

 
           

       
            

   
 

        
        

 
 

          
         

     
 

 
           

   
 

 
           

   
 

 
           

         
 

 
 

             
    

 
 

       
  

  
 

            
 

 
       

 
 

       
  

    
 

 

A Tanács 2136/89/EGK RENDELETE a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a 
tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról 
(az egységes szerkezetben közölt rendelet nem tartalmazza a Bizottság 1345/2008/EK módosító rendelet mellékletét!) 
A Bizottság 1345/2008/EK rendelete 

A BIZOTTSÁG 743/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 31.) a Törökországból származó, 
emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0743 

A BIZOTTSÁG 2014/873/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=1590248331460&uri=CELEX:32014D0873 

A BIZOTTSÁG 2002/994/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 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=1401551312356&uri=CELEX:32007D0642 

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=1590248416257&uri=CELEX:32015D2260 

A BIZOTTSÁG 2010/381/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 

GUIDANCE DOCUMENT FOR VETERINARY CONTROLS ON CONSIGNMENTS OF FISHERY PRODUCTS 
ORIGINATING FROM THIRD COUNTRIES 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_controls_fish_third.pdf 
Kaviár 
Az Európai Unió Hivatalos lapja (Official Journal of the European Communities) (91/C 270/02) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1991:270:FULL&from=EN 

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/system/files/2018-10/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf 
ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401550922801&uri=CELEX:01989R2136-20081231
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0076:0078:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248331460&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=1401551312356&uri=CELEX:32007D0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590248416257&uri=CELEX:32015D2260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010D0381
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_controls_fish_third.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1991:270:FULL&from=EN
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/system/files/2018-10/biosafety_fh_guidance_essa_smoked-salted-marinated-fish.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/eb/40000/Halfeldolgoz%C3%A1s%20ghp.pdf


 

    
            

              
     

 
           

           
         
            

         
 

 
           

             
        

 
 

            
  

 
  

           
          

  
 

         
              

     
 

 
         

   
 

 
           

   
 

 
   

 
 

 
 

 
        

 
       
 

 
           

       
 

II.5. Olajokra, zsiradékokra, margarinra vonatkozó szabályok 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

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 2568/91/EGK RENDELETE az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó 
elemzési módszerekről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31991R2568 

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 

A BIZOTTSÁG 29/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. január 13.) az olívaolajra vonatkozó 
forgalmazási előírásokról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0029 

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/f/3b/a2000/2-221_2016-06-09.pdf 

Melléklete az alábbi honlapon érhető el:
Élelmiszerlánc (kormany.hu) 

Az MÉ-ben szereplő erukasavtartalomra vonatkozó előírásokat lásd a Szennyezőanyagok (IV. 1.) fejezetben. 

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

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú 
előírása az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
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:31991R2568
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:32012R0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0853
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/3b/a2000/2-221_2016-06-09.pdf
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/ii-kotet
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
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= 

ÚTMUTATÓ A NÖVÉNYOLAJ GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 

P8_TA(2017)0098 A pálmaolaj és az esőerdők irtása Az Európai Parlament 2017. április 4-i állásfoglalása a pálmaolajról és az 
esőerdők irtásáról (2016/2222(INI)) (2018/C 298/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0002.01.HUN&toc=OJ:C:2018:298:TOC 

II.6. 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= 

MÉ 2-84 irányelv Édesipari termékek 

MÉ 2-102 irányelv Magyar Élelmiszerkönyv 2-102 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott 
édesipari termékekről 

ÚTMUTATÓ AZ ÉDESIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 

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 

II.7. Kávéra és kávékészítményekre vonatkozó szabályok 
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú 
előírása a 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 

II.8. 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 
előírása a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről 

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

Az MÉ alapjául szolgáló, a Tanács 2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, 
emberi fogyasztásra szánt termékekről 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/db/40000/n%C3%B6v%C3%A9nyolaj%20gy%C3%A1rt%C3%A1s%20ghp.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0002.01.HUN&toc=OJ:C:2018:298:TOC
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/54/b1000/1-3-2000_36.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/54/b1000/1-3-2000_36.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/74/b1000/2-84.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/64/b1000/2-102.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/db/40000/%C3%89desipar%20ghp.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
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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/54/b1000/1-3-2001_112.pdf
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 

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= 

Gyümölcsitalok és üdítőitalok jelölési útmutatója 2007. 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok 

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 

ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 
2009. 

II.9. Tartósított termékekre vonatkozó szabályok 
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve a hőkezeléssel tartósított élelmiszerekről 

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

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve a savanyúságokról 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve az egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 

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

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

ÚTMUTATÓ A KONZERVIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 2016. 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/94/c1000/Konzervipari%20GHP_2016%2011%2030.pdf 

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 
2009. 
ÚTMUTATÓ A HŰTÖTT ÉLELMISZEREK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK JÓ HIGIÉNIAI 
GYAKORLATÁHOZ 
2009. 
NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file 
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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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/54/b1000/1-3-2001_113.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok
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/3/db/40000/Alkoholmentes%20italok%20ghp.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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/64/b1000/2-109_2016-12-21.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/94/c1000/Konzervipari%20GHP_2016%2011%2030.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/eb/40000/Savany%C3%ADtott%20term%C3%A9kek%20ghp.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/db/40000/H%C5%B1t%C3%B6tt%20%C3%A9lelmiszerek%20hidegkonyha%20ghp.pdf
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file


 

  
          

   
 

 
 

         
         

 
 

 
 

            
       

 
 

     
 

     
  

 
 

 
      

 
 

 

  
    

 
    

 
 

   
          

   
 

 
 

     
 

 
       

 

II.10. Gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok 
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 16. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú 
előírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekről 

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

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 17. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-92/2 számú előírása 
a gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárásról és vizsgálati 
módszerről 

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

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve az egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről 

ÚTMUTATÓ A GYORSFAGYASZTOTT NÖVÉNYI EREDETŰ (ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS) 
TERMÉKEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/a4/c1000/Gyorsfagyasztott%20GHP_2016%2011%2030.pdf 
2016. 

NAK kiadvány: A hűtési lánc felügyelete 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3217-a-hutesi-lanc-felugyelete/file 

II.11. Jégkrémre vonatkozó szabályok 
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-401 számú irányelve a jégkrémről 

ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 

II.12. Mézre vonatkozó szabályok 
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú 
előírása a 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 
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/54/b1000/1-3-89_108.pdf
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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/a4/c1000/Gyorsfagyasztott%20GHP_2016%2011%2030.pdf
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
http://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
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


 

      
 

            
  

 
  

 
            

  
 

            
   

 
 

  
          

      
 

 
 

   
 

          
     

 
 

 
    

 

     
   

          
            

 
              

  
 

 
            

          
          

 
 

           
        

 
 

MÉ 3-2-2009/1 irányelv Méz mintavételi és vizsgálati módszerek 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről 

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről 

A BIZOTTSÁG 2002/994/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 

II.13. Cukorra és cukortermékekre vonatkozó szabályok 
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 20. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú 
előírása az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekrõl 

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

MÉ 2-241 számú irányelv Egyes cukortermékek 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 31. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/796 számú 
előírása a cukortermékek vizsgálati módszereirõl 

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

ÚTMUTATÓ A CUKORIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2008. 

II.14. 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 a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az 
ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 

/Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek kinyeréséről és 
forgalmazásáról (Átdolgozás) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1471694831306&uri=CELEX:32009L0054/ 

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 BIZOTTSÁG 115/2010/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 
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/94/b1000/3-2-2009_1.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300070.FVM&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=96900015.MEM&celpara=
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700119.FVM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0994
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/54/b1000/1-3-200_111.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/54/b1000/1-3-200_111.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/74/b1000/2-241.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/84/b1000/3-1-79_796.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/84/b1000/3-1-79_796.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/db/40000/Cukoripar%20ghp.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400065.FVM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1471694831306&uri=CELEX:32009L0054
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


 

        
 

             
    

 
              

      
 

          
 

      
 

 
           

    
 

     
 

       
 

    
 

 
   

 
 

 
 

         
 

     
  

  
 

               
              
           

               
         

   
 

 
       

 

  
    

 

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

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 
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. 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/741 RENDELETE (2020. május 25.) a víz 
újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről 
Ezt a rendeletet 2023. június 26-tól kell alkalmazni. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741 

45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának 
és szállításának Biztonsági Szabályzatáról 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf 

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL ELISMERT TERMÉSZETES ÁSVÁNYVIZEK JEGYZÉKE 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised_1.pdf 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/natural-mineral-waters-and-spring-water_en 

Budapest Főváros Kormányhivatalának országos nyilvántartása az elismert természetes ásványvizekről, gyógyvizekről: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol 
ÚTMUTATÓ A CSOMAGOLT VÍZRE VONATKOZÓ HELYES EURÓPAI HIGIÉNIAI 
GYAKORLATOKRÓL 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-11/biosafety_fh_guidance_eu_guide_hygiene_packaged_water_hu.pdf 

A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2015. december 17. Société Neptune Distribution kontra Ministre de l'Économie et des 
Finances. Előzetes döntéshozatal – 1924/2006/EK rendelet – 2009/54/EK irányelv – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. 
cikkének (1) bekezdése és 16. cikke – Fogyasztóvédelem – Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások – 
Természetes ásványvizek – Nátrium- vagy sótartalom – Kiszámítás – Nátrium-klorid (asztali só) vagy teljes nátriummennyiség 
– A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága – A vállalkozás szabadsága. 
C-157/14. sz. ügy. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/SUM/?qid=1538300064009&uri=CELEX:62014CJ0157_SUM 

ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZ GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2008. 

II.15. 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 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR
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/?qid=1591376588172&uri=CELEX:32020R0741
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600045.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D45%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2006
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900074.EUM&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700041.BM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D41%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2017
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised_1.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/natural-mineral-waters-and-spring-water_en
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-11/biosafety_fh_guidance_eu_guide_hygiene_packaged_water_hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/SUM/?qid=1538300064009&uri=CELEX:62014CJ0157_SUM
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/eb/40000/Szikv%C3%ADz%20ghp.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 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=1590249188552&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 

ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2008. 

II.16. 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= 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-103 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sütőipari termékek 

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

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

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

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2019. 

II.17. 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 

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 
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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/e/db/40000/Malomipar%20ghp.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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/64/b1000/2-103.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/35/c1000/1-3-17-1.pdf
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/8/dc/62000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20a%20S%C3%BCt%C5%91ipar%20J%C3%B3%20Hig%C3%A9niai%20Gyakorlat%C3%A1hoz%20%20GHP%202019%20j%C3%BAnius%204.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/4/eb/40000/Sz%C3%A1razt%C3%A9szta%20ghp.pdf


 

    
    

 
     

 
 

     
 

              
   

 
 

 
      
 

 
   

   
   

 
 

  
  

     
 

  
         

 
    

 
 

   

  
 
            

           
           

           
 

 
         

             
      

 

II.18. Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó szabályok 
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-211 számú irányelve a fűszerpaprika őrleményről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-108 számú irányelve a 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 irányelve a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános 
jellemzőiről 

Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások: 
 Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika, 
 Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

II.19. Sörre vonatkozó szabályok 
MÉ 2-702 irányelve
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú irányelve a sörről 

MÉ 2-106 irányelve
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sörökről 

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2008. 

II.20. Szeszesitalokra és gyümölcsborokra vonatkozó szabályok 

Szőlőborokra vonatkozó előírásokat nem tartalmazza! 

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/?qid=1590249594804&uri=CELEX:32019R0787 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/723 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 26.) az (EU) 2019/787 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok által a szeszes italok érlelési folyamatainak felügyeletére kijelölt 
szerveket tartalmazó nyilvántartás létrehozása tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0001.01.HUN 

61/115 

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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/84/b1000/2-702.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/64/b1000/2-106.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/eb/40000/S%C3%B6ripar%20ghp.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590249594804&uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0001.01.HUN


 

            
           

            
     

 

         
            

        
 

          
           

         
   

 
               

        
 

 
     

 
 

           
     

 
 
 

      
 

      
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

          
 

            
           

       
 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 3.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek a szeszes italok érlelési folyamatainak felügyeletére kijelölt szervekre, valamint az említett rendeletnek 
való megfelelés biztosításáért felelős illetékes hatóságokra vonatkozóan a tagállamok által a Bizottságnak küldendő tájékoztatás 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0003.01.HUN 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1235 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a 
bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások 
módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó 
szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.270.01.0010.01.HUN 

A Bizottság 936/2009/EK RENDELETE (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes 
szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402841477578&uri=CELEX:32009R0936 

A SZESZESITALOK JELÖLÉSI ÚTMUTATÓJA 2009. 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7b/40000/Szeszesitalok.pdf 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az alkoholtartalmú italok 
összetevőinek és tápértékjelölésének kötelező feltüntetéséről 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-report_hu.pdf 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-701 számú irányelve Gyümölcsbor alapú alkoholos italok 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703 számú irányelv Gyümölcsbor 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703/1 számú irányelv Almabor 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703/2 számú irányelv Körtebor 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703/3 számú irányelv Ribizlibor 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703/4 számú irányelv Szilvabor 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2- 703/5 számú irányelv Meggybor 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsborról 

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/?uri=celex:32014R0251 

62/115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0003.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0003.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.270.01.0010.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402841477578&uri=CELEX:32009R0936
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7b/40000/Szeszesitalok.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-report_hu.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/66/f1000/2-701_gy%C3%BCm%C3%B6lcslik%C5%91rborok_M%C3%89B_ut%C3%A1n.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/84/b1000/2-703_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/84/b1000/2-703-1_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/84/b1000/2-703-2_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/84/b1000/2-703-3_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/84/b1000/2-703-4_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/84/b1000/2-703-5_2016-12-15.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/64/b1000/2-107.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014R0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014R0251


 

          
         
 

 
        

 
         

   
 

      
 

 
        

 
 

 
           

       
     

 
         

   
 

 
 

   
 

     
 

 

  
       

   
 

        
      

 
         

 
 

  
   

 
           

     
 

        

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/670 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. január 31.) a 251/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az ízesített borászati termékek előállítására engedélyezett eljárások tekintetében való 
kiegészítéséről 

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 

A vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (XI. 25.) VM rendelete az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl, valamint 
az érzékszervi bírálók képzésérõl 

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

A Bizottság 2870/2000/EK RENDELETE a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000R2870 

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (EU) 2016/22 (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 

A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1/15-1 számú előírása az etilalkohol-víz elegyek alkoholtartalmának 
meghatározásához szükséges táblázatról 

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

MÉ 3-2-1/2002 irányelv Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vizsgálati módszerei 

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 
2009. 

II.21. Gyógynövényekre vonatkozó szabályok 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (gyógynövényekre vonatkozó végrehajtási 
jogszabálya még nem jelent meg) 

81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény drogokról 
és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeiről. 

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

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf 

II.22. Gombákra vonatkozó szabályok 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

A vidékfejlesztési miniszter 107/2011. (XI. 10.) VM rendelete az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett 
gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 

A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyűjtéséről 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.097.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2017:097:TOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800073.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000033.VM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D33%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
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:32000R2870
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0008.01.HUN&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/07/c1000/M%C3%89%203-1_15-1.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900152.FVM&celpara
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/84/b1000/3-2-1_2002.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/eb/40000/Szeszesital%20ghp.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300081.ESC
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100107.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200024.VM&celpara=#xcelparam


 

 
             

           
 

     
 

      
 

       
 

         
        

    
 

 
           

        
 

  
 

 

 
            

       
 

 
            

    
 

 
           
            

        
        

          
          

        
 

         
             

         

  
 

        
 

 
  

 

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 

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

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

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 közleménye – Útmutató a mikrobiológiai kockázatoknak a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges 
termelésében alkalmazott megfelelő higiéniai gyakorlatok útján történő kezeléséhez 

CURIA - List of results (europa.eu) 

II.23. Csírákra vonatkozó szabályok 
A BIZOTTSÁG 210/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469568941&uri=CELEX:32013R0210 

A BIZOTTSÁG 208/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 11.) a csírák és a csírák 
előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469069937&uri=CELEX:32013R0208 

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 
hatályon kívül helyezéséről (2021. április 21-én lépett hatályba). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235 

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/?qid=1590250157551&uri=CELEX:32019R0625 

A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETE az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073 

Engedélyezett csíraüzemek listája a NÉBIH honlapján (B rész!): 
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-uzemlistak 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100013.KOM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300062.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900055.KOR&kif=gomba#xcel
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400082.FVM&celpara=&dbnum=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0543
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://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-686/17&language=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469568941&uri=CELEX:32013R0210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469069937&uri=CELEX:32013R0208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R2235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590250157551&uri=CELEX:32019R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-uzemlistak


 

 
     

   
 

   
  

     
          

 
 

 
          

  
 

                
 

 
     

 
 

 
 

 
    

 

  
           

       
 

 
          

           
   

 
 

 
 

 
 

 
         

               
       

 
 

       
 

 
 

 
 

Engedélyezett üzemek listája az Európai Unióban: 
Approved EU food establishments (europa.eu) 

Nem uniós üzemek: 
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en 

Official controls on imported products (europa.eu) 
Az ESSA higiéniai iránymutatása a csírák és a csíráztatásra szánt magvak előállításához (2017/C 
220/03) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.220.01.0029.01.HUN&toc=OJ:C:2017:220:TOC 

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 

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 

Sprouts.pdf (fsai.ie) 

III. Élelmiszer-feldolgozás során (fel)használt anyagokra/tárgyakra 
vonatkozó szabályok 

III.1. Adalékanyagok 
Az Európai Parlament és a Tanács 1331/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590251901470&uri=CELEX:32008R1331 

A BIZOTTSÁG 234/2011/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 

Adalékanyag engedélyezés: 
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/common-authorisation-procedure_en 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-application-procedure-food-enzymes-food-flavourings-and-food-additives 

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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_food-improvement-agents_enzymes-guidance-categorisation.pdf 

Enzim engedélykérelmek: 
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/enzymes/eu-list-and-applications_en 
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https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-imported-products_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.220.01.0029.01.HUN&toc=OJ:C:2017:220:TOC
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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://www.fsai.ie/uploadedFiles/Food_Businesses/Microbiological_Criteria/Sprouts.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590251901470&uri=CELEX:32008R1331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0234
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/common-authorisation-procedure_en
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-application-procedure-food-enzymes-food-flavourings-and-food-additives
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R1332
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_food-improvement-agents_enzymes-guidance-categorisation.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/enzymes/eu-list-and-applications_en


 

 
 

        
          

 
 

 
          

 

             
             

  

               
      

 

 

 
             
         

 
       

 
 

      
         

 
 

       
  

 
 
 

            
           

 
 
 

           
        

 
 

 
            

     

 
    

 
 

      

https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-06/fs_food-improvement-agents_enzymes_register.pdf 

A BIZOTTSÁG 257/2010/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 

Legújabb módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2022/63 RENDELETE (2022. január 14.) az 1333/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a titán-dioxid (E 171) élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő 
módosításáról 

A 2022. február 7. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően előállított élelmiszerek 2022. augusztus 7-ig továbbra is 
forgalomba hozhatók. Ezen időpontot követően minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig maradhatnak 
forgalomban. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%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 (nem naprakész az adatbázis!): 
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS 

Útmutató az élelmiszer-adalékanyag rendeletben használatos élelmiszer-kategóriák leírására 
Magyar nyelvű változat (nem az utolsó kiadott változat! 2014. december 18): 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/49/21000/Descriptors_lektor%C3%A1lt_2015-10.pdf 

Útmutató az élelmiszer-adalékanyag rendeletben használatos élelmiszer-kategóriák leírására (5. kiadás 2017. június 
angol nyelvű): 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf 

A BIZOTTSÁG 231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer- adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0231 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú 
előírása az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl 

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

A Bizottság (EU) 2021/741 határozata (2021. május 5.) a nitritek egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával 
kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.159.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A159%3ATOC 

További információk az adalékanyagokról: 
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/additives/eu-rules_en 

Kérdések és válaszok az élelmiszer-adalékokról (2011. november): 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-06/fs_food-improvement-agents_enzymes_register.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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3ATOC
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/49/21000/Descriptors_lektor%C3%A1lt_2015-10.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0231
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/26/22000/ME%201-2-2009_32_extrakcios_14%20mell-eredeti.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.159.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A159%3ATOC
https://ec.europa.eu/food/food/food-improvement-agents/additives/eu-rules_en


 

 
 

 
       

 
 

     
 

 
           

 
 
 

          
 

 
 

 

 
            

        
               

  
 

         
            

         
   

 
 

 
   
  

 
            

           
 

 
          

  
 

 
              

          
  

 
 

        
          

  
 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/05/20000/K%C3%A9rd%C3%A9sek%20%C3%A9s%20v%C3%A1laszok%2 
0az%20%C3%A9lelmiszer-adal%C3%A9kokr%C3%B3l.pdf 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-783_hu.htm 

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 

Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties [29.11.2013] 
https://exberry.com/storage/uploads/files/eu-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 

III.2. 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 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 872/2012/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: 
AUTHORISATION OF FOOD FLAVOURINGS (europa.eu) 
EU Lists of Flavourings | Food Safety (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG 873/2012/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/EK európai 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 BIZOTTSÁG 1321/2013/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 
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/05/20000/K%C3%A9rd%C3%A9sek%20%C3%A9s%20v%C3%A1laszok%20az%20%C3%A9lelmiszer-adal%C3%A9kokr%C3%B3l.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/05/20000/K%C3%A9rd%C3%A9sek%20%C3%A9s%20v%C3%A1laszok%20az%20%C3%A9lelmiszer-adal%C3%A9kokr%C3%B3l.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-783_hu.htm
https://www.fsai.ie/guidanceonfoodadditivesrevision12011.html
http://lenus.ie/hse/bitstream/10147/344408/1/Nitrates+Factsheet+2014+FINAL.pdf
https://exberry.com/storage/uploads/files/eu-guidance.pdf
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://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
https://ec.europa.eu/food/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


 

 
            

 
   

 
 

 
 

             
 

  
 

   
  

          
     

    
 

 
       

 
 

          
       

 
 

         
       

 
 

      
  

 
 

         
           

 
 

     
 

 
          

     
 

  
     

 
  

 

Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties and a flavour enhancer 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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 

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) 

III.3. Csomagolóanyagok, élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagok, tárgyak 

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/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/HU/TXT/?uri=celex:32004R1935 

Food Contact Materials - Regulation (EC) 1935/2004 European Implementation Assessment 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581411/EPRS_STU(2016)581411_EN.pdf 

A Bizottság 1895/2005/EK RENDELETE (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban való felhasználásának korlátozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844317212&uri=CELEX:32005R1895 

A Bizottság 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R2023 

GUIDELINES FOR GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR PLASTIC MATERIALS AND ARTICLES 
INTENDED FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS 
https://www.plasticseurope.org/download_file/force/974/181 

A Bizottság 282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő, újra feldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0282 

Recycling process to produce recycled plastic 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 

A Bizottság 450/2009/EK RENDELETE (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844523725&uri=CELEX:32009R0450 

Active and intelligent materials and articles 
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active-and-intelligent-packaging-substances 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-08/cs_fcm_legis_active-intelligent_register.pdf 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_food-improvement-agents_flavourings-guidance_modifying_properties.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:32004R1935
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581411/EPRS_STU(2016)581411_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844317212&uri=CELEX:32005R1895
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R2023
https://www.plasticseurope.org/download_file/force/974/181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0282
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402844523725&uri=CELEX:32009R0450
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active-and-intelligent-packaging-substances
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-08/cs_fcm_legis_active-intelligent_register.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance


 

 
 

         
    

 
 

             
         

 
        

  
 

 
       

         
 

 
 

        
        

             
 

 
              

              
 

 
  

 
 

        
   

 
 

         
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
         

         
         

   

https://www.observatorioplastico.com/ficheros/legislacion/129165343guidance_active_and_intelligent_scofcah_231111_en.p 
df 

A BIZOTTSÁG 10/2011/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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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 

Documents related to current or past FCM discussions, consultations and initiatives 
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/fcm-document-library_en 

Bambusz használata műanyagban 

Bamboo-zling (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/cs_fcm_meeting-ind_20200623_en.pdf 

https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu 

https://portal.nebih.gov.hu/-/illegalis-a-muanyagot-es-bambuszt-egyuttesen-tartalmazo-termekek-forgalmazasa 

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 
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https://www.observatorioplastico.com/ficheros/legislacion/129165343guidance_active_and_intelligent_scofcah_231111_en.pdf
https://www.observatorioplastico.com/ficheros/legislacion/129165343guidance_active_and_intelligent_scofcah_231111_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011R0010
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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/food/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/bamboo-zling_hu
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/cs_fcm_meeting-ind_20200623_en.pdf
https://www.foodpackagingforum.org/news/bamboo-in-plastic-fcms-not-authorized-in-the-eu
https://portal.nebih.gov.hu/-/illegalis-a-muanyagot-es-bambuszt-egyuttesen-tartalmazo-termekek-forgalmazasa
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/system/files/2018-02/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/system/files/2019-01/cs_fcm_bisphenol-a_imp-und_20180917.pdf 

A BIZOTTSÁG 284/2011/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/system/files_en?file=2016-10/cs_fcm_legis_china_guidelines_import-polymide-melamine.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 kerülő regenerált cellulózfilmekről 

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 rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal 
szemben támasztott minőségi követelményekről 

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
Ez az MÉ hatályát vesztette! 
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! 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–84/500 számú 
előírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakról 

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

Ceramics 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials/regulationsandguidance 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-02/cs_fcm_qa_bisphenol_a.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-01/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/system/files_en?file=2016-10/cs_fcm_legis_china_guidelines_import-polymide-melamine.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
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
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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/44/b1000/1-2-82_711.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/44/b1000/1-2-84_500.pdf
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


 

        
       

        
 

         
    

 
       

     
 

 
          

     
 

        
   

 
         

          
         

        
 

 
        

 
 

        
 

 
          

     
        

     
 

           
           

      
 

         

        
 

  
 

  
 

        
         
        

 
 

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 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 BIZOTTSÁG (EU) 2019/1268 HATÁROZATA (2019. július 3.) a „Vessünk véget az európai 
műanyagkorszaknak!” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről 

A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2151 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.) az egyes 
műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról (Ezt a rendeletet 2021. július 3-tól kell alkalmazni.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC 

Tájékoztató az egyszer használatos műanyagtermékek jelölési előírásairól (2021/C 89/05) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.089.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A089%3ATOC 

A Kormány 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelete az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről 

A Kormány 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelete az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek 
forgalomba hozatalának korlátozásáról (2021. július 1-jén lép hatályba) 
Tilos lesz több egyszer használatos műanyag forgalmazása július elsejétől (kormany.hu) 
Műanyag termékek: a betiltás útjára léptünk (kormany.hu) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 
(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az egyszer használatos műanyagtermékekre 
vonatkozóan előírt bizottsági iránymutatásokról (2021/C 216/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC 

Kérdések és válaszok az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályok alkalmazásáról szóló iránymutatásról 

Az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályok alkalmazásáról szóló iránymutatás (europa.eu) 

guidelines_single-use_plastics_products.pdf (europa.eu) 

Single-use plastics (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1752 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. október 1.) az (EU) 2019/904 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszer használatos műanyag italpalackokból keletkezett hulladék elkülönített gyűjtésével 
kapcsolatos adatok kiszámítása, ellenőrzése és jelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.349.01.0019.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A349%3ATOC 

71/115 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.200.01.0033.01.HUN&toc=OJ:L:2019:200:TOC
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%3AOJ.L_.2020.428.01.0057.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.089.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A089%3ATOC
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100349.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100301.kor
https://kormany.hu/hirek/tilos-lesz-tobb-egyszer-hasznalatos-muanyag-forgalmazasa-julius-elsejetol
https://kormany.hu/hirek/muanyag-termekek-a-betiltas-utjara-leptunk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_21_2709
https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.349.01.0019.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A349%3ATOC


 

            
    

 

            
         

 
 

     

         
  

       
             

  
 

       
 

           
         

 
 

          
               

          
         

 
 

        
        

   
 

    
 

 
   

 
 

   
 

 
       

 
 

   
  

 
     

       
   

TOWARDS SAFE AND SUSTAINABLE FOOD PACKAGING European consumer organisations call for action on 
single-use tableware made of alternatives to plastic 

beuc-x-2021-050_towards_safe_and_sustainable_fcm._report.pdf 

A Kormány 1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának 
támogatásához szükséges forrás biztosításáról és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221306.388008 

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
végrehajtásáról 
A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/436 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. március 18.) a 2006/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a gépekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253076325&uri=CELEX:32019D0436 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. október 15.) a megfelelőségértékelésre 
vonatkozóan a 765/2008/EK és az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 2006/42/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek, továbbá a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat referenciarendelkezéseit tartalmazó 
uniós jogi aktusoknak a támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253114657&uri=CELEX:32019D1729 

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 

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 
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https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-050_towards_safe_and_sustainable_fcm._report.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221306.388008
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100085.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100343.KOR&celpara=&dbnum=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300057.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800016.NFG&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253076325&uri=CELEX:32019D0436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253114657&uri=CELEX:32019D1729
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
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 

EGYÉB TAGÁLLAMI, VAGY IPARI ÚTMUTATÓK: 

Bio-Based Materials For Use In Food Contact Applications Fera project number FR/001658 Report to the Food 
Standards Agency June 2019 

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/bio-based-materials-for-use-in-food-contact-applications_0.pdf 

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 

Paper and board used in food contact materials and articles 
Publications on Food Contact Materials and articles | EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines 

A fára vonatkozóan: 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902 
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/packaging/industries/food-contact-materials/wood/ 

Természetes alapú anyagokra általában: 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/bio-based-materials-for-use-in-food-contact-applications_0.pdf 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-050_towards_safe_and_sustainable_fcm._report.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 

Metals and alloys used in food contact materials and articles 
Publications on Food Contact Materials and articles | EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines 
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https://www.edqm.eu/en/resolutions-policy-statements
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/bio-based-materials-for-use-in-food-contact-applications_0.pdf
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
https://freepub.edqm.eu/publications/PUBSD-115/detail
https://www.edqm.eu/en/publications-food-contact-materials-and-articles
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5902
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/packaging/industries/food-contact-materials/wood/
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/bio-based-materials-for-use-in-food-contact-applications_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-050_towards_safe_and_sustainable_fcm._report.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://freepub.edqm.eu/publications/AUTOPUB_21/detail
https://www.edqm.eu/en/publications-food-contact-materials-and-articles


 

          
 

      

 
   

        
 

 
 

  
 

 
 

 
          

 
 

    
        

 
 

               

 
 

            
 

 
              

  
              

  
   

 
         

 
 

           
         
    

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
  

 
 

 

Guidelines on the safe use of paper and board made from recycled fibres for food contact use 
https://www.pac.gr/bcm/uploads/fooddrinkeurope_guidelines_safe_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.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 
https://www.bfr.bund.de/cm/349/beeswax-cloths-what-should-you-look-out-for.pdf 

Ragasztó: 
https://www.feica.eu/our-priorities/food-contact 
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? 
Food Legislation Status of Adhesives used in the Manufacture of Materials and Articles intended to come into Contact 
with Food 
Startseite - Industrieverband Klebstoffe e.V. 

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 

https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidanceongoodmanufacturingpractices.pdf 
https://asean.org/wp-content/uploads/ASEAN-GMP-Guideline-for-Food-Contact-Materials-endorsed-29PFPWG.pdf 
https://www.plasticsindustry.org/sites/default/files/Good-Manufacturing-Practice-Guidelines-Plastic-Food-Packaging.pdf 
https://www.intergraf.eu/images/pdf/Guidelines_FCM_Final.pdf 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-hygien/guidelines-for-the-application-of-2023-2006.pdf 

ADDRESSES OF EUROPEAN AND NATIONAL AUTHORITIES: 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-04/cs_fcm_auth_ref_en.pdf 

Tájékoztató anyag: https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_legis_pm-guidance_brochure_hung.pdf 

Multi-language versions (europa.eu) 
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https://www.pac.gr/bcm/uploads/fooddrinkeurope_guidelines_safe_use_of_paper_and_board_made_from_recycled_fibres.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.bfr.bund.de/en/beeswax_cloths__what_should_you_look_out_for_-271075.html
https://www.bfr.bund.de/cm/349/beeswax-cloths-what-should-you-look-out-for.pdf
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.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/
https://www.edqm.eu/en/news/food-contact-materials-and-articles-new-documents-consultation
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
https://www.pac.gr/bcm/uploads/guidanceongoodmanufacturingpractices.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/ASEAN-GMP-Guideline-for-Food-Contact-Materials-endorsed-29PFPWG.pdf
https://www.plasticsindustry.org/sites/default/files/Good-Manufacturing-Practice-Guidelines-Plastic-Food-Packaging.pdf
https://www.intergraf.eu/images/pdf/Guidelines_FCM_Final.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-hygien/guidelines-for-the-application-of-2023-2006.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-04/cs_fcm_auth_ref_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_legis_pm-guidance_brochure_hung.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/food-contact-materials/multi-language-versions_hu
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Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 8. szakaszában a 8.3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

Élelmiszerek(') Felső határérték (mg/kg) 

»8.3 . Hidrogén-cianid, ideértve a cianogén-glikozidokban 
kötött hidrogén-cianidot 

8.3.1. A végső fogyasztók számára forgalomba hozott 20,0 

feldolgozatlan egész, örölt, tört, zúzott, aprított 

sárgabarackmag (14) (55) 

IV. Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra vonatkozó 
előírások 

IV.1. 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 
Módosításai: 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2040 RENDELETE (2020. december 11.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 
élelmiszerekben előforduló pirrolizidin alkaloidok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 
2022. július 1-jétől kell alkalmazni. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2142 RENDELETE (2021. december 3.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes 
élelmiszerekben előforduló ópium-alkaloidok felső határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.433.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A433%3ATOC 
A hidrogén-cianid helyes mértékegysége: 

Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok és egyéb rendelkezések is szerepelnek, 
amelyeknek a szövege a fenti egységes szerkezetben nem szerepel! 

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 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 
felhasználásának rendjéről 

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 

A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó 
mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0401 

Sampling and Analysis (europa.eu) 
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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_.2020.420.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400049.VM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300162.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200066.KOR&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006R0401
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis_en


 

 
           

  
 

       
 

 
      

 
 

            
      

            
            

 
          

   
 

         
      

 
 

           
          

        
 

 
          

   
 

      
 

 
          

          
  

 
 

         
        
      

 

 
        

       
          

          
 

 
        

       

A BIZOTTSÁG 2006/583/EK AJÁNLÁSA (2006. augusztus 17.) a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-
toxin-szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről 

Gabonaalapú élelmiszerek Fusarium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről 
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium-korr_za-k_0803.pdf/a86117cd-5734-4559-b46b-c22ca5ac3f23 

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban 
http://portal.nebih.gov.hu/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf 

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 

A BIZOTTSÁG 2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2  és a HT-2 toxin gabonafélékben és 
gabonatermékekben való jelenlétéről 

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 

A BIZOTTSÁG 2013/711/EU AJÁNLÁSA (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló 
dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről 

Részletes információk a dioxinokról (angol nyelven): 
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en 

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 

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://ec.europa.eu/food/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 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845518538&uri=CELEX:32006H0583
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/Fuzarium-korr_za-k_0803.pdf/a86117cd-5734-4559-b46b-c22ca5ac3f23
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21384/aflatoxinok_az_elelmiszerlancban.pdf/9f16f504-6646-4208-aef9-ce3ec5ec1583
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845577933&uri=CELEX:32003H0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845636565&uri=CELEX:32013H0165
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013H0711-20141003&from=EN
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32007R0333
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://ec.europa.eu/food/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 

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/system/files/2020-01/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://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): 
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en 

FoodDrinkEurope updates industry-wide Acrylamide Toolbox 
https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/fooddrinkeurope-updates-industry-wide-acrylamide-toolbox/ 

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 

P9_TA(2020)0256 Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az egyes, csecsemők és kisgyermekek számára készült 
élelmiszerekben előforduló akrilamid felső határértékei 
Az Európai Parlament 2020. október 8-i állásfoglalása az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes, csecsemők és kisgyermekek 
számára készült élelmiszerekben előforduló akrilamid felső határértékei tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági 
rendelet tervezetéről (D067815/03 – 2020/2735(RPS)) (2021/C 395/04) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.395.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A395%3ATOC 

A BIZOTTSÁG 2007/196/EK AJÁNLÁSA (2007. március 28.) a furán élelmiszerekben való előfordulásának 
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 2010/161/EU AJÁNLÁSA (2010. március 17.) az élelmiszerekben fellelhető perfluor-alkilezett 
anyagok nyomon követéséről 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253728795&uri=CELEX:32017R2158
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-01/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/
https://www.fsai.ie/faq/acrylamide.html
https://www.food.gov.uk/science/acrylamide-0
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/acrylamide
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en
http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/fooddrinkeurope-updates-industry-wide-acrylamide-toolbox
https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/fooddrinkeurope-updates-industry-wide-acrylamide-toolbox/
http://portal.nebih.gov.hu/-/akrilamid-elelmiszerekben
http://www.goodfries.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.395.01.0032.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A395%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1595495226425&uri=CELEX:32007H0196
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845903187&uri=CELEX:32010H0133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845944508&uri=CELEX:32010H0161


         
      

 
          

           
 

          
   

 
          

   
 

        
         

         
          

 
 

        
  

            
 

 
          

        
 

             
 

          
      

 
         

    
 

        
     

 
 

           
     

 
           

      
 

 
 

1 1 

A BIZOTTSÁG 2012/154/EU AJÁNLÁSA (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és 
élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről 

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 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/976 AJÁNLÁSA (2015. június 19.) a tropán alkaloidok élelmiszerekben való 
előfordulásának nyomon követéséről 

A BIZOTTSÁG 2014/118/EU AJÁNLÁSA (2014. március 3.) a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben 
való 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 

• Helyesbítés 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 szóló, 2014. szeptember 10-i 661/2014/EU 
bizottsági ajánláshoz 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/682 AJÁNLÁSA (2015. április 29.) a perklorát élelmiszerekben való előfordulásának 
nyomon követéséről 
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1381 AJÁNLÁSA (2015. augusztus 10.) az élelmiszerben jelen lévő arzén nyomon 
követéséről 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/688 AJÁNLÁSA (2016. május 2.) a Balti-térségből származó halakban és halászati 
termékekben található dioxinok és PCB-k nyomon követéséről és kezeléséről 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1111 AJÁNLÁSA (2016. július 6.) az élelmiszerben jelen lévő nikkel nyomon követéséről 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2115 AJÁNLÁSA (2016. december 1.) a delta-9-tetrahidrokannabinol, prekurzorai és 
más kannabinoidok élelmiszerben való előfordulásának nyomon követéséről 

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 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/guidance-sampling-analysis-and-data-reporting-monitoring-mineral-oil-
hydrocarbons-food-and-food 

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 PARLAMENT ÉS A 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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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402846104284&uri=CELEX:32012H0154
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0096.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.157.01.0097.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402846146028&uri=CELEX:32014H0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0093.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.148.01.0009.01.HUN&toc=OJ:L:2016:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0032.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.213.01.0009.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0070.01.HUN&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0103.01.HUN&toc=OJ:L:2016:327:TOC
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
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/guidance-sampling-analysis-and-data-reporting-monitoring-mineral-oil-hydrocarbons-food-and-food
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/guidance-sampling-analysis-and-data-reporting-monitoring-mineral-oil-hydrocarbons-food-and-food
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/legal-content/HU/TXT/?qid=1590253903087&uri=CELEX:32019R1021


 

  
            

       
           

     
 

          
      

 

           
        

         
           

   
 

            
       

  
 

           
         

   
 

 
       

           
  

 
 

          
   

   
 

 
           
    

 
         

         
         

        
      

 

         
  

 
   

   

IV.2. Állatgyógyászati szermaradék és egyéb maradékanyagok (reziduum) 
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 rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták 
állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

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/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090 

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 
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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/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309047130&uri=CELEX:32019R2090
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200010.FVM&celpara=


 

            
                  

             
 

             
                

                   
                  

   
 

        
         

           
        

 
 

             
          

 
 

    
           

      
 

    
               

       
             

      
 

           
   

 

          
              
    

 

     
 

          
 

 
           

         
   

 
 

        
   

 
 

(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) 2021/808 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) az élelmiszer-termelő 
állatokon alkalmazott gyógyszerhatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó analitikai módszerek elvégzéséről és az 
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 

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/?uri=celex:31998D0179 
2021. június 10-től hatálytalan! 
A Bizottság 2002/657/EK HATÁROZATA (2002. augusztus 14.) a 96/23/EK tanácsi irányelvnek az analitikai 
módszerek elvégzése és az eredmények értelmezése tekintetében történő végrehajtásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0657 
2021. június 10-től hatálytalan! 
A 2021. június 10. előtt validált módszerekre azonban 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 BIZOTTSÁG 2011/163/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 

Módosítása: A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2315 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. december 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_.2021.464.01.0017.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC 

Residues of Veterinary Medicinal Products 
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/residues-veterinary-medicinal-products_en 
Manual on residue requirements for non-EU countries exporting to the EU 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-05/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 BIZOTTSÁG 98/536/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 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31998D0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002D0657
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_.2021.464.01.0017.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/residues-veterinary-medicinal-products_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-05/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
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A BIZOTTSÁG 2014/873/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 BIZOTTSÁG 2002/994/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 BIZOTTSÁG 2010/381/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 

IV.3. Növényvédőszer-maradékok 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE (2005. február 23.) a növényi és állati 
eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005R0396 

TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉK KERESÉS AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ: 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 

Main changes introduced in Document Nº SANTE/12682/2019 with respect to the previous version (Document Nº 
SANTE/11813/2017) ANALYTICAL QUALITY CONTROL AND METHOD VALIDATION PROCEDURES FOR 
PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD AND FEED 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-01/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf 
ANALYTICAL QUALITY CONTROL (eurl-pesticides.eu) 
GUIDELINES FOR THE CALCULATION OF CONSUMER INTAKE AND EVALUATION OF THE RISK FOR 
PESTICIDE RESIDUES untitled (europa.eu) 

sc_phyto_20210614_ppr_sum.pdf (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1355 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. augusztus 12.) a növényvédőszer-maradékokra 
vonatkozó, a tagállamok által létrehozandó többéves nemzeti ellenőrzési programokról (2022. december 15-től kell 
alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2244 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. október 7.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédőszer-
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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
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/system/files/2020-01/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf
https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/AqcGuidance_SANTE_2019_12682.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-02/rasff_reg-guid_sops_wi-2-2_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/sc_phyto_20210614_ppr_sum.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
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maradékokra vonatkozó mintavételi eljárásokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különös szabályokkal történő 
kiegészítéséről (2022. december 15-től kell alkalmazni.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/585 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 27.) a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés 
biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, 
a 2021., a 2022. és a 2023. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról 
(Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti. A 2021-ben vizsgált minták tekintetében azonban 2022. szeptember 
1-jéig továbbra is alkalmazandó.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/601 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 13.) a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, 
valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2022., a 2023. és 
a 2024. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0601 

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 

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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107 

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 

A BIZOTTSÁG 2076/2002/EK RENDELETE (2002. november 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32002R2076 

Peszticidekről: 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm 

A tagállamok által történő információszolgáltatásra, az elemzés eredményeinek megadásához használandó standard 
mintaleírás (SSD): 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm 

LÁSD MÉG A SPECIÁLIS TÁPLÁLKOZÁSI CÉLÚ ÉLELMISZEREK FEJEZETET (VI.6)! 

IV.4. Mikrobiológia 
A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETE az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető 
mértékéről 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800004.EUM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32005R2073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590309747251&uri=CELEX:32020R0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0601
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000066.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D66%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32002R2076
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800004.EUM


 

 
       

         
      

 

 
 

      
 

 
         

      
 

          
           

 
             

           
 

            
 

 
            

   
 

          
 

 

 
 

            
  

         
             

    
  
   
         

       
 

       
            

   
                

      
              

   
  

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) 
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_882.pdf 

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 food www.fao.org/documents/card/en/c/cb5006en 

• 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 of Listeria 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 

• Hygiene guidelines for the control of Listeria monocytogenes in the production of quick-frozen vegetables 
NOVEMBER 2020: 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/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 

• 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 

• 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: 
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https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_882.pdf
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
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://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/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://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.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


 

       
               

 

 
            

      
          

  
           

        

 
            

     
 

            
   

 
 

        
         

 
       

 
         

         
           

 
 

         
   

 
           

      
 

 
        

        
 

 
            

   
 

 
 

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-
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 

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 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 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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32003R2160 

A BIZOTTSÁG 743/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 31.) a Törökországból származó, 
emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0743 

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 
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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
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
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R0743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310241440&uri=CELEX:32007D0642


 

 
  

 
            

 
         
     

 
       

 
            

         
  

 
          
            

 
            

           
    

 
          

 
 

           
       

         
   

 
            

                    
         

          
        

            
           

           
        

            
             
            

        
           

         
          

      
 

 
         

         
  

IV.5. Radiológia 
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

A Kormány 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

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

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 

A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését 
meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről 

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 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás 
rendjéről 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal 
munkáját segítő tudományos tanácsról 

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) 
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) 
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) 
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/?qid=1590310458583&uri=CELEX:32016R0052 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. augusztus 5.) a csernobili 
atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára 
irányadó feltételekről 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.TV&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000016.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2000
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500487.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0122:0124:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500489.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500490.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300165.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.KOR&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:191:0037:0046:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0085:0088:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003H0274:20030417:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310458583&uri=CELEX:32016R0052


 

 
 

             
       

 
 

         
         

         
  

 
 
 

    

 
    

 
     

 
            

  

       
            

        
 

           
             

          
 

 
          

 
 

        
 

 
 

   
       

 
              
      

 
        

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596781092168&uri=CELEX:32020R1158 

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/?qid=1403362277684&uri=CELEX:31989R2219 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1533 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. szeptember 17.) a Japánból származó 
vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő 
behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet hatályon kívül 
helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1533 

V. Termékvédelem, terméktanúsítás, eredetvédelem 

V.1. Szabadalmi oltalom, védjegyoltalom 
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1001 RENDELETE (2017. június 14.) az európai uniós 
védjegyről https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310572876&uri=CELEX:32017R1001 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/625 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. március 5.) az 
európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az 
(EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1590310621909&uri=CELEX:32018R0625 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/626 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 5.) az európai uniós védjegyről 
szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról és az (EU) 2017/1431 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310660597&uri=CELEX:32018R0626 

Igazgatási megállapodás az Európa Tanáccsal az európai embléma harmadik felek által történő 
felhasználásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y0908(01)&from=EN
Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_hu.pdf 

V.2. Nemzeti jelképek, hungarikumok védelme 
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelete a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy 
és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyrõl 

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596781092168&uri=CELEX:32020R1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403362277684&uri=CELEX:31989R2219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1533
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500033.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310572876&uri=CELEX:32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310621909&uri=CELEX:32018R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310621909&uri=CELEX:32018R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310660597&uri=CELEX:32018R0626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y0908(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_hu.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100202.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200037.KIM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200030.TV&celpara=#xcelparam


 

 
         

 
       

 
   

 
 

 

     
      

 
           

     
 

            
           
         
            

        
 

 
        

            
         

             
 

 
 

         
          

     
 

 
          

          
  

 
 

            
             

        
 

 
 

 

 
 

 

A Kormány 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 

A Kormány 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Magyar Eredetvédelmi Tanácsról 

Helyi Termék Kézikönyv 2016. 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/101-helyi-termekek-kezikonyv/file 

V.3. Élelmiszer földrajzi jelzései és eredetvédelem 

A borokra, borászati termékekre, szeszes italokra, növényekre, növényi 
termékekre, halakra vonatkozó előírásokat nem tartalmazza! 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R1151 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A BIZOTTSÁG 664/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. december 18.) az 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra 
vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő 
kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310768380&uri=CELEX:32014R0664 

A BIZOTTSÁG 665/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 11.) az 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés 
használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310802358&uri=CELEX:32014R0665 

A BIZOTTSÁG 668/2014/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/?uri=CELEX:32014R0668 

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. június 3.) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján oltalom alatt álló, az (EU) 2019/1753 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke értelmében nemzetközi 
lajstromozás céljából bejelentendő földrajzi árujelzők jegyzékének létrehozásáról (2021/C 219 I/02) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.219.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A219I%3ATOC 

eAmbrosia –uniós nyilvántartás! 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-
register/# 

Földrajzi jelzések keresése az Európai Unióban és azon kívül 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300114.KOR&celpara=#xcelparam
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161485.332968
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/101-helyi-termekek-kezikonyv/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310768380&uri=CELEX:32014R0664
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310802358&uri=CELEX:32014R0665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.219.01.0003.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A219I%3ATOC
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/


 

 
 

          
 

 
        

 
      

    
  

 
 

            
      

 
             

          
             

            
    

 
            

           
 

 

             
         

 
             
         

 
           

        
  

 
          

           
 

          
         

 
           

          
 

         
          

 
 

 

GI View (tmdn.org) 

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki 
szabályairól 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

Mezőgazdasági termék és élelmiszer és az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló mezőgazdasági 
termék és élelmiszer földrajzi árujelzők: 
http://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok 

TERMÉKLEÍRÁSOK a fenti oldalon érhetők el! 
158/2009. (VII. 30.) Kormányrendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 

A Bizottság 1485/2007/EK RENDELETE (2007. december 14.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredet 
megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carne de Bísaro Transmontano vagy Carne de Porco 
Transmontano (OEM), Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi (OEM), Pecorino di Filiano (OEM), Cereza del Jerte 
(OEM), Garbanzo de Fuentesaúco (OFJ), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (OFJ), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi 
Geroskipou) (OFJ), Skalický trdelník (OFJ)) 

A Bizottság 323/2009/EK RENDELETE (2009. április 20.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredet 
megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről - Wielkopolsky ser smaŜony (OFJ), Budapesti 
téliszalámi (OFJ) 

A BIZOTTSÁG 530/2010/EU RENDELETE (2010. június 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések 
és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász [OFJ]) 

A BIZOTTSÁG 531/2010/EU RENDELETE (2010. június 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések 
és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász [OFJ]) 

A BIZOTTSÁG 986/2010/EU RENDELETE (2010. november 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi 
paprika [OEM]) 

A BIZOTTSÁG 1300/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 9.) egy elnevezésnek az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Magyar szürkemarha hús (OFJ)] 

A BIZOTTSÁG 165/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. február 24.) egy elnevezésnek az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Alföldi kamillavirágzat [OEM]) 

A BIZOTTSÁG 588/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. július 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (OEM)] 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/541 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 7.) egy elnevezésnek az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Győr-Moson-Sopron megyei Csemege 
sajt [OFJ]) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310948074&uri=CELEX:32020R0541 
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https://www.tmdn.org/giview/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400016.IM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.TV
http://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900158.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403368786628&uri=CELEX:32007R1485
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403368836367&uri=CELEX:32009R0323
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403368962856&uri=CELEX:32010R0530
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369004904&uri=CELEX:32010R0531
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369036195&uri=CELEX:32010R0986
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369116663&uri=CELEX:32011R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369161388&uri=CELEX:32012R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369195479&uri=CELEX:32012R0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310948074&uri=CELEX:32020R0541


 

         
          

 
       

          

 
            

            
       

 
 

             
      

 
 

       
               

     
 

 
            

         
 

 
                      

            
 

 
      

   
 

 
    

 
 

 
           

     
 

            
           
         
            

         
 

 
        

              

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/794 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 11.) egy elnevezésnek az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Nagykun rizs” [OFJ]) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.174.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A174%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1258 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 26.) egy elnevezésnek az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Őrségi tökmagolaj” [OFJ]) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.277.01.0025.01.HUN 

A Bizottság 2400/96/EK RENDELETE (1996. december 17.) egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31996R2400 

A Bizottság 1107/96/EK RENDELETE (1996. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás 
szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31996R1107 

A BIZOTTSÁG 2013/444/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. augusztus 28.) a szobahőmérsékleten 
tárolható tej, az ultrapasztőrözött tej, a mikroszűréssel kezelt pasztőrözött tej és a magas hőmérsékleten pasztőrözött tej 
eredetjelzésére szolgáló módszerekről szóló olaszországi rendelettervezetről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369524673&uri=CELEX:32013D0444 

Bizottság 2010/C 341/03 közleménye – Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott összetevők felhasználásával készült élelmiszerek címkézéséhez 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.341.01.0003.01.HUN&toc=OJ:C:2010:341:TOC 

Bizottság 2010/C 341/04 közleménye – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel 
kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások 
http://epa.oszk.hu/00800/00877/02844/pdf/c_34120101216hu00050011.pdf 

PROTECTED DESIGNATIONS OF ORIGIN (PDO), PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS (PGI) AND 
TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED (TSG) 
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=90 

További információk és adatbázisok: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-
explained_en 

V.4. Hagyományos különleges tulajdonság elismerése 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R1151 
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE (2021. december 2.) a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC 

A BIZOTTSÁG 664/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. december 18.) az 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.174.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A174%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.277.01.0025.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31996R2400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31996R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403369524673&uri=CELEX:32013D0444
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.341.01.0003.01.HUN&toc=OJ:C:2010:341:TOC
http://epa.oszk.hu/00800/00877/02844/pdf/c_34120101216hu00050011.pdf
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=90
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC


 

         
            

 
 

 
          
           

  
 

 
           

           
      

 
 

         
     

 

    
 

 
        

             
         

       
 

         
       

 
           

             
   

 
 

          
           

 
 

 
 

 
          

      
 

          
             
     

 
 

          

jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra 
vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő 
kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310768380&uri=CELEX:32014R0664 

A BIZOTTSÁG 668/2014/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/?uri=CELEX:32014R0668 

A Bizottság 1204/2008/EK RENDELETE (2008. december 3.) egyes elnevezéseknek a hagyományos különleges 
terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendeletben foglalt 
„hagyományos különleges termékek nyilvántartásába” történő bejegyzéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311190137&uri=CELEX:32008R1204 

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉKEK UNIÓS ELISMERÉSE 
http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek 

Az Európai Unióban elismert magyar hagyományos különleges termékek 
Európai uniós oltalom alatt álló hagyományos különleges termékként elismert mezőgazdasági termékek és élelmiszerek: 
A BIZOTTSÁG 1144/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. november 13.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek jegyzékébe való bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. augusztus 24.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT]) 

(2020/C 293/05) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti, nem kisebb jelentőségű termékleírás-
módosítás jóváhagyására irányuló kérelem közzététele 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.293.01.0006.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A293%3ATOC 

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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0076.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC 

Tepertos-pogacsa_mód_termékleírás.pdf (kormany.hu) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 25.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről „Rögös túró” (HKT) 

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. március 19.) egy elnevezés bejegyzése iránti, az 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 49. cikke szerinti kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről 
(„Rögös túró” [HKT]) (2019/C 111/07) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2019:111:TOC 

Az Európai Unióban elismert és Magyarországon előállított hagyományos különleges termékek: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590310768380&uri=CELEX:32014R0664
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311190137&uri=CELEX:32008R1204
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800015.FVM
http://gi.kormany.hu/hagyomanyos-kulonleges-termekek
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403370639045&uri=CELEX:32013R1144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311251178&uri=CELEX:32016R1415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.293.01.0006.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2020%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0076.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://gi.kormany.hu/download/9/b8/b2000/Tepertos-pogacsa_m%C3%B3d_term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311302452&uri=CELEX:32019R1288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2019:111:TOC


 

           
        
 

 
          

        
  

   
         

             
 

 
          

           
   

 
 

 
 

    
 

 
     

 
     

 
    

 
 

 
 

    
 

 
         

    
 

      
   

 
        

       
 

           
 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/506 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 26.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről („Pražská šunka” [HKT]) /„Prágai minőségi 
sonka” (HU)/ 

A BIZOTTSÁG 729/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 8.) egy elnevezésnek a 
hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi 
kifli [HKT]) 
Pozsonyi kifli termékleírása 

Módosítási kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján (2018/C 19/11) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.019.01.0028.01.HUN&toc=OJ:C:2018:019:TOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 22.) a hagyományos különleges 
termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról 
(Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli [HKT]) 

eAmbrosia –uniós nyilvántartás! 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-
register/# 

SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf 

77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről 

122/2008. (XI. 28.) OGY határozat a hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről 

További információk és adatbázisok: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-
explained_en 

VI. Speciális területekre vonatkozó előírások 

VI.1. Vendéglátás és közétkeztetés 
A vidékfejlesztési miniszter 62/2011. (VI. 30.) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl 

Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról 

A Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében 
alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól (2021. március 1-jén lépett hatályba) 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311404135&uri=CELEX:32018R0506
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403370690315&uri=CELEX:32012R0729
http://gi.kormany.hu/download/0/9b/d1000/Pozsonyi%20kifli%20term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s%202011.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.019.01.0028.01.HUN&toc=OJ:C:2018:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311453999&uri=CELEX:32018R1594
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/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
http://www.complex.hu/kzldat/o08h0077.htm/o08h0077.htm
http://www.complex.hu/kzldat/o08h0122.htm/o08h0122.htm
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://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100062.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400037.EMM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000676.KOR&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700005.IKI&celpara=


 

             
    

       
           

          
        

 
      

 
 

 
     

    
 

      
 

 
            

   
 

         
          

 
 

  
     

 
       

 
           

 
 

     
 

   
 

            
        

             
               
    

 
  

           
          

     
 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
A fenti rendeletek 2021. szeptember 1-jétől hatályát vesztették. 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelete egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról (Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lépett hatályba.) 

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ: 
http://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-vendeglatas-es-etkeztetes-jo-higieniai-gyakorlatat-osszefoglalo-utmutato-aktualizalt-
valtozata 
http://portal.nebih.gov.hu/-/vendeglatas-ghp 

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER ÉS ITALADAGOLÓ AUTOMATÁK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS AZ 
ITALCSAPOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 

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

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

A bizottság közleménye Uniós iránymutatás a turisztikai szolgáltatások fokozatos újraindításáról, valamint a 
szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények egészségügyi protokolljáról – Covid19 2020/C 169/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:169:TOC 

VI.2. Ételmérgezés, ételfertőzés 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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 rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 

VI.3. Biocid termékekre, kártevőirtásra, egészségügyi nyilatkozatra vonatkozó 
alapelőírások 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/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 

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 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000021.NFG&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D21%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100034.ITM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D34%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2021
http://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-vendeglatas-es-etkeztetes-jo-higieniai-gyakorlatat-osszefoglalo-utmutato-aktualizalt-valtozata
http://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-vendeglatas-es-etkeztetes-jo-higieniai-gyakorlatat-osszefoglalo-utmutato-aktualizalt-valtozata
http://portal.nebih.gov.hu/-/vendeglatas-ghp
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/d8/70000/GHP_%C3%A9lelmiszer%20%C3%A9s%20italadagol%C3%B3%20automat%C3%A1k%20HB%202013_.pdf
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
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/35/c1000/1-3-17-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:169:TOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
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
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


 

 
     

 
              

             
        

 
 

             
   

 
 

       
 

           
   

 
          

   
 

          
 

 
         

    
 

           
 

 
             

 
 

   
 

          
    

 
 

 
 

 
             

       
 

 
 

          
            

     

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 Kormány 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának 
egyes szabályairól 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről 

A BIZOTTSÁG 2010/296/EU HATÁROZATA (2010. május 21.) a biocid termékek nyilvántartásának létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371890434&uri=CELEX:32010D0296 

Az emberi erőforrások minisztere 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelete az 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 rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről 

VI.4. 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/?uri=CELEX:32006R1924 

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.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:32006R1925 

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 
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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
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300316.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300038.ESC&celpara=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371890434&uri=CELEX:32010D0296
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/?uri=CELEX:32006R1924
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372593583&uri=CELEX:32012R0307


 

 
          

            
     

 
            

     
 

          
         

  
 

   
 

 
   

 
 

           
 

  
 

            
   

       
 

 
       

 
 

      
 

 
       

               
            

 

 

          
     

 

 
 

 
         

         
    

 

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 

A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes 
rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 
szabályokról 

Kérelmekre vonatkozó dokumentumok: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek 

Addition of vitamins and minerals 
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/vitamins_minerals_en 

Community Register on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods 
Existing national provisions on the mandatory addition of vitamins and minerals! 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-01/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf 

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_/ 

TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf 

Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln - BfR 
(bund.de) 

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://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-
health_en 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a tápértékjelölés további 
kifejezési és megjelenítési formáinak használatáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0207&from=HU 

https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/addition-vitamins-and-minerals_en 

„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) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372626210&uri=CELEX:32012R0489
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100055.NEM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000033.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D33%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000033.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D33%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/vitamins_minerals_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-01/labelling_nutrition-vitamins_minerals-comm_reg_en.pdf
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://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
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-health_en
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-health_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0207&from=HU
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/addition-vitamins-and-minerals_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0039:0041:HU:PDF


 

 

  
           

    
 

 
 

 
 

         
           

  
 

 
             

          
 

 
         

   
 

         
            

         
 

 
            

          
   

 
 

       

 
 

 
         

         
  

 
  

 
 

 
 

          
          

   
 

VI.5. Egészségre vonatkozó állítások 
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/?uri=CELEX:32006R1924 

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf 

A BIZOTTSÁG 2013/63/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. január 24.) az 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó állítások különös feltételeinek végrehajtásáról 
szóló iránymutatások elfogadásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372817226&uri=CELEX:32013D0063 

A Bizottság 353/2008/EK RENDELETE (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. 
cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R0353 

A BIZOTTSÁG 907/2013/EU RENDELETE (2013. szeptember 20.) az általános megjelölések (megnevezések) 
használatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372942037&uri=CELEX:32013R0907 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/343 RENDELETE (2019. február 28.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének 
(3) bekezdésétől való, egyes általános megjelölések használata tekintetében alkalmazandó eltérések biztosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311962375&uri=CELEX:32019R0343 

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/?uri=CELEX:32012R0432 

Az egészségre vonatkozó állítások szövegezésével kapcsolatos útmutató (angol nyelvű): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-
principles-UK-19-Dec-2012.pdf 
http://documents.jdsupra.com/f3158858-a4d3-4091-8198-fa39ec9a4150.pdf 

Az egészségügyi miniszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes 
rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 
szabályokról 

Kérelmekre vonatkozó dokumentumok: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek 

http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm 

A Bizottság 983/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, 
illetve engedélyezésének elutasításáról 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1924
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372817226&uri=CELEX:32013D0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403372942037&uri=CELEX:32013R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590311962375&uri=CELEX:32019R0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0432
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec-2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec-2012.pdf
http://documents.jdsupra.com/f3158858-a4d3-4091-8198-fa39ec9a4150.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000033.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D33%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000033.EUM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D33%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/kerelmek
http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424593436977&uri=CELEX:02009R0983-20140711


 

           
        

   
 

         
          

   
 

          
         

 
         

         
 

 
           

         
 

          
       
 

 
          

       
 

 
          

        
 

           
          

   
 

          
           

  
 

          
         

 
            

           
 

 
         

         
 

 
          

       
 

 

A Bizottság 984/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a nem betegségek kockázatának 
csökkentésével, illetve a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésének elutasításáról 

A Bizottság 1024/2009/EK RENDELETE (2009. október 29.) a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a 
gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről és 
engedélyezésük elutasításáról 

A Bizottság 1025/2009/EK RENDELETE (2009. október 29.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1167/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1168/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 375/2010/EU RENDELETE (2010. május 3.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 382/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 383/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának 
csökkentésére, illetve gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 384/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, 
illetve engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, 
illetve engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 958/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1161/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, 
illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1162/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 432/2011/EU RENDELETE (2011. május 4.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373736238&uri=CELEX:32009R0984
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373842280&uri=CELEX:32009R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373887299&uri=CELEX:32009R1025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373934672&uri=CELEX:32009R1167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373962651&uri=CELEX:32009R1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403373995103&uri=CELEX:32010R0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374024552&uri=CELEX:32010R0382
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374059642&uri=CELEX:32010R0383
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411217198612&uri=CELEX:02010R0384-20140711
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374116947&uri=CELEX:32010R0957
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374146829&uri=CELEX:32010R0958
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374173238&uri=CELEX:32010R1161
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374200913&uri=CELEX:32010R1162
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374235146&uri=CELEX:32011R0432


 

           
        

 
          

        
 

           
       
 

 
          

        
 

 
         

        
 

          
       
 

 
           

        
 

            
       
 

 
        

     
 

           
          
 

 
          

          
   

 
           

        
 

 
          

          
 

 
           

    
 

A BIZOTTSÁG 440/2011/EU RENDELETE (2011. május 6.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és 
egészségéről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 665/2011/EU RENDELETE (2011. július 11.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentéséről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 666/2011/EU RENDELETE (2011. július 11.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1160/2011/EU RENDELETE (2011. november 14.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1170/2011/EU RENDELETE (2011. november 16.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1171/2011/EU RENDELETE (2011. november 16.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 378/2012/EU RENDELETE (2012. május 3.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 379/2012/EU RENDELETE (2012. május 3.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1048/2012/EU RENDELETE (2012. november 8.) élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek 
kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 1017/2013/EU RENDELETE (2013. október 23.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1066/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos 
állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 155/2014/EU RENDELETE (2014. február 19.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 175/2014/EU RENDELETE (2014. február 25.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1135/2014/EU RENDELETE (2014. október 24.) élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának 
csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374261931&uri=CELEX:32011R0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374293832&uri=CELEX:32011R0665
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374318999&uri=CELEX:32011R0666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374347773&uri=CELEX:32011R1160
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374383586&uri=CELEX:32011R1170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374408652&uri=CELEX:32011R1171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374440632&uri=CELEX:32012R0378
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374464730&uri=CELEX:32012R0379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374489806&uri=CELEX:32012R1048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374519997&uri=CELEX:32013R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374544725&uri=CELEX:32013R1066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374614990&uri=CELEX:32014R0155
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403374638340&uri=CELEX:32014R0175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312140618&uri=CELEX:32014R1135


 

           
          
 

 
         

     
 

         
          

 
          

           
  

 
            

          
 

 
          
        

 
          

           
  

 
            

          
  

 
          

       
 

          
        

 
           

          
 

 
           

          
 

 
          

       
 

          
          
 

 
          

        

A BIZOTTSÁG 1154/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1226/2014/EU RENDELETE (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek 
kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 1228/2014/EU RENDELETE (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről és engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG 1229/2014/EU RENDELETE (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/8 RENDELETE (2015. január 6.) egyes, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve 
a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/391 RENDELETE (2015. március 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek egészségéről 
és fejlődéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/402 RENDELETE (2015. március 11.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1041 RENDELETE (2015. június 30.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1052 RENDELETE (2015. július 1.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának 
csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1886 RENDELETE (2015. október 20.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek 
fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1898 RENDELETE (2015. október 21.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/371 RENDELETE (2016. március 15.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/372 RENDELETE (2016. március 15.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek 
kockázatának csökkentését érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1379 RENDELETE (2016. augusztus 16.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1381 RENDELETE (2016. augusztus 16.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek 
fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.309.01.0023.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0014.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.065.01.0015.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.067.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.167.01.0057.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.171.01.0005.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.277.01.0013.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0012.01.HUN&toc=OJ:L:2016:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.HUN&toc=OJ:L:2016:222:TOC


 

 
          

       
 

          
        

 
         

         
     

    
 

         
       

 
          

       
 

           
          
 

 
           

          
 

 
           

          
 

 
          

          
 

         
        

 
           

          
 

 
           
       

 
           

          
 

 
        

            
            

      
    

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1389 RENDELETE (2016. augusztus 17.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek 
fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1390 RENDELETE (2016. augusztus 17.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek 
fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1411 RENDELETE (2016. augusztus 24.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó (punikalagin-tartalomra 
standardizált) gránátalmatörköly-kivonat és (acetoxi-kavikol-acetát-tartalomra standardizált) galangarizóma-por 
kombinációjának állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1412 RENDELETE (2016. augusztus 24.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/236 RENDELETE (2017. február 10.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1200 RENDELETE (2017. július 5.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1201 RENDELETE (2017. július 5.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1202 RENDELETE (2017. július 5.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/199 RENDELETE (2018. február 9.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének 
elutasításáról 
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1555 RENDELETE (2018. október 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek 
kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1556 RENDELETE (2018. október 17.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/651 RENDELETE (2019. április 24.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését 
és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/77 RENDELETE (2021. január 27.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
elutasításáról 

P8_TA(2016)0319 Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, 
engedélyezett állítások Az Európai Parlament 2016. július 7-i állásfoglalása 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 rendeletet módosító bizottsági rendelet tervezetéről (D44599/02 – 
2016/2708(RPS)) (2018/C 101/14) /Energiaitalok-koffein/ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0163.01.HUN&toc=OJ:C:2018:101:TOC 

99/115 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.HUN&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.HUN&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1526903729181&uri=CELEX:02016R1411-20160825
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.HUN&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0009.01.HUN&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.HUN&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.HUN&toc=OJ:L:2018:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0003.01.HUN&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0006.01.HUN&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0023.01.HUN&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0163.01.HUN&toc=OJ:C:2018:101:TOC


 

 
      

 
 

          
        

            
 

 
    

 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

 
 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 
 

       
 

 
 

 
 

 
          

 
 

       
          

            

Code of Practice for the Marketing and Labelling of Energy Drinks 
https://www.energydrinkseurope.org/regulation/code-of-practice/ 

A BIZOTTSÁG 2009/980/EU HATÁROZATA (2009. december 17.) a vízben oldódó paradicsomsűrítménynek a 
trombocita-aggregációra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről, valamint az 
1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a védett adatok védelmének biztosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009D0980 

Az OÉGYI honlapján az állításokról: 

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf 

Állítások: 
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition/faq#q1
Értékelés alatt álló állítások angol nyelven: 
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13 

Engedélyezett és elutasított állítások listája angol nyelven: 
EU Register of nutrition and health claims made on foods (v.3.6) (europa.eu) 

Register of Questions out of service. OpenEFSA portal now live! | European Food Safety Authority (europa.eu) 

Útmutatók: 

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 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-
oppaat/en/eviran_ohje_17052_4_uk.pdf 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-
oppaat/en/nutrition_health_claims_17060_1_en.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204320/Nutrition_and_health_claims_guidance 
_November_2011.pdf 

Nutrition and Health Claims Regulation (EC) Nº 1924/2006 on Nutrition and Health Claims made on foods 
https://www.food-sta.eu/system/files/event_attachments/Nutrition%20and%20Health%20Claims%20-
%20Regulation%20%28EC%29%20N%C2%BA%201924_2006%20%20-%2012-10-2017.pdf 

Information on Nutrition and Health Claims (Írország): 
https://www.fsai.ie/science_and_health/nutrition_and_health_claims.html 
https://www.fsai.ie/publications_nutrition_healthclaims/ 

Nutrition Legislation Information Sheet 
https://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/uk-15019-Nutrition-Legislation-Info.pdf 

The application of the Nutrition and Health Claims Regulation 1924/2006 
http://www.mekisz.hu/files/ERNA%20Claims%20Guidance%20Final.pdf 

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 
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https://www.energydrinkseurope.org/regulation/code-of-practice/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009D0980
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Utmutato_az_allitasokrol.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition/faq#q1
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions
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
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
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/en/eviran_ohje_17052_4_uk.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/en/eviran_ohje_17052_4_uk.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/en/nutrition_health_claims_17060_1_en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/en/nutrition_health_claims_17060_1_en.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204320/Nutrition_and_health_claims_guidance_November_2011.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204320/Nutrition_and_health_claims_guidance_November_2011.pdf
https://www.food-sta.eu/system/files/event_attachments/Nutrition%20and%20Health%20Claims%20-%20Regulation%20%28EC%29%20N%C2%BA%201924_2006%20%20-%2012-10-2017.pdf
https://www.food-sta.eu/system/files/event_attachments/Nutrition%20and%20Health%20Claims%20-%20Regulation%20%28EC%29%20N%C2%BA%201924_2006%20%20-%2012-10-2017.pdf
https://www.fsai.ie/science_and_health/nutrition_and_health_claims.html
https://www.fsai.ie/publications_nutrition_healthclaims/
https://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/uk-15019-Nutrition-Legislation-Info.pdf
http://www.mekisz.hu/files/ERNA%20Claims%20Guidance%20Final.pdf


 

 

 

 
   

 
 

     
            

          
               

                  
      

 
 

   
 

 
           

 
     

 
       

              
              

        
 

        
            

         
     

           
 

 

           

 
 

      
 

 
          

   
            

        
 

         
      

https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-
health_en 

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 
https://www.gvh.hu/jogi_hatter/magyar_piacra_iranyado_szabalyozas/elvi_jelentosegu_dontesek 

VI.6. 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 

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 
36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

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 
(Ezt a rendeletet 2019. február 22-től kell alkalmazni, kivéve a csecsemők táplálkozási igényeinek kielégítésére 
szolgáló, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek esetében, amelyekre a rendeletet 2020. február 22-től kell 
alkalmazni.) 
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/ 

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 
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https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-health_en
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/evaluation-regulation-nutrition-and-health_en
https://www.gvh.hu/jogi_hatter/magyar_piacra_iranyado_szabalyozas/elvi_jelentosegu_dontesek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0609
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_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
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/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400035.ESC


 

 
 

 
 

     
                 

            
     

 
        

          
           

     
        

        
 

 
 

    
 

 
        

 
 

 
         

    
                 

    
               
       

 
         

           
         

   
 

  
 

          
           

     
             

      
 

        
 

 
         

   
 

          
  

                  
              

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/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 rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 
A 609/2013/EU rendelet 20. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2006/141/EK irányelv 2020. február 22-től hatályát veszti. A 
2006/141/EK irányelvet 2022. február 21-ig azonban továbbra is alkalmazni kell a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek tekintetében. 

• 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 előállított 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében, amelyekre a rendeletet 2022. február 22-től kell 
alkalmazni.) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127 

Bejelentett anyatej-helyettesítő tápszerek listája: 
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/ 

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 

27/2004. (IV. 24) ESZCSM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú 
étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 
(A fenti rendelet alapjául szolgáló 96/8/EK irányelv 2016. július 20-tól nem alkalmazandó a napi étrenden belül egy vagy több étkezés 
helyettesítésére szolgáló élelmiszerként feltüntetett termékekre. 
A fenti rendelet alapjául szolgáló 96/8/EK irányelv a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.) 

• 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 

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 

10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények 
nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról 

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról 
32. § …(7) A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet alapján 
gyógyszernek nem minősülő anyagként vagy készítményként nyilvántartásba vett termékek gyártói, illetve forgalmazói 2011. március 31-éig kérhetik növényi 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0127
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:52016DC0169
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400027.ESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312573008&uri=CELEX:32017R1798
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://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=98700010.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A0500095.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A0500095.TV#lbj0id48a1


 

                
   

           
                   

             
  

 
 

 
           

            
          

 
 

           
         

 
 

            
 

 
          

 
   

 
 

       
       

  
 

        
     

 

 
 

           
    

 
 

        
      

 

 
  

 
        

        
 

  
     

 
 

 

összetevőt is tartalmazó készítményeik gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését. E törvény hatálybalépését követően új gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény nyilvántartásba vételére és a forgalomba hozatalának engedélyezésére eljárás nem indítható. 
(8) A (7) bekezdés alatti termékek gyógyszerré történő átminősítésének feltételeit külön jogszabály állapítja meg. 
(9) A 2011. március 31. napján már forgalomban lévő olyan gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, amelyek valamennyi 
sajátosságukat figyelembe véve a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók, gyógyhatásra való hivatkozással lejárati idejükig, de legkésőbb 
2013. április 1. napjáig forgalmazhatóak. 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszernek_nem_minosulo_gyogyhatasu_keszitmenyek/ 

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/561 RENDELETE (2020. április 23.) az orvostechnikai 
eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében 
történő módosításáról 

What will the new Regulation on Food for Specific Groups do to food for sportspeople? 
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/foods-specific-groups_hu 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a sportolóknak szánt 
élelmiszerekről 
SANTE/10059/2016-EN REPORT (europa.eu) 
SANTE/10059/2016-EN REPORT Rev, 1 (europa.eu) 

ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR 
SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-02/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 OÉGYI honlapján levő információk a speciális táplálkozási célú élelmiszerekről: 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (gov.hu) 

VI.7. Étrend-kiegészítők 
37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

A 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet alapjául szolgáló uniós irányelv:
Egységes szerkezetbe foglalt SZÖVEG: 32002L0046 — HU — 20.03.2021 (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 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 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/labelling_nutrition-supplements-comm_2008_0824_en.pdf 
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https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszernek_nem_minosulo_gyogyhatasu_keszitmenyek/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0018.01.HUN&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/foods-specific-groups_hu
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_hu.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_labelling-nutrition_special_report-2016-402_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-02/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/Specifikus_csoportoknak_szant_elelmiszerek
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400037.ESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002L0046-20210320&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/labelling_nutrition-supplements-comm_2008_0824_en.pdf


 

 
 

 
 

    
 

                
    

 
   

 
            

 
 

     
 

 
 

          
       

 
 

       
      
 

 
     

 
        

 

      

 

   
 

 
     

 
 

 
 

           
       

 
 

https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-supplements_en 

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 
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/fse-setting-of-
tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf 

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 OÉGYI 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: 
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_detail.cfm?id=110 

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-coordinated-control-plans/covid-19_en 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az étrend-kiegészítők piacra lépésének összehangolása az EU-ban – 
Megoldások és bevált gyakorlatok (feltáró vélemény) (2021/C 286/07) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.286.01.0033.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A286%3ATOC 
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https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-supplements_en
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/
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/fse-setting-of-tolerances-for-nutrient-values-declared-on-a-label.pdf
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/
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_detail.cfm?id=110
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-coordinated-control-plans/covid-19_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.286.01.0033.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A286%3ATOC


 

 
            

             
          

 
 

          
         

          
 

 
         

           
    

 
 

          
            

    
 

 
            

           
 

 
 

  
          

            
       

 
          

            
         

 
         

           
       

 
         

             
         

  
 

           
          

           
        

 
 

             
      

 
       

VI.8. Új élelmiszerek 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2283 RENDELETE (2015. november 25.) az új 
élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32015R2283 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2468 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. december 20.) a harmadik országokból 
származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről 
szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312986342&uri=CELEX:32017R2468 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2469 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. december 20.) az új élelmiszerekről szóló 
(EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében említett kérelmekre vonatkozó adminisztratív és 
szakmai követelmények meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313012922&uri=CELEX:32017R2469 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/456 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 19.) az új élelmiszerré történő 
minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
konzultációs folyamat eljárási lépéseiről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313049705&uri=CELEX:32018R0456 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós 
jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő 
megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R2470 

Legújabb módosításai: 
• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2029 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 19.) a 3’-fukozillaktóz (3-FL) 

(EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának 
engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.415.01.0009.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A415%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2079 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 26.) egy D2-vitamin-tartalmú 
gombapor (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0016.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 2.) a kalcium-fruktoborát 
(EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának 
engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 10.) a Wolffia arrhiza és/vagy a 
Wolffia globosa friss növényeinek az (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik 
országból származó hagyományos élelmiszerként történő forgalomba hozatala engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 
bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.445.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445%3ATOC 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2022/47 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 13.) a Coffea arabica L. és/vagy a 
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner szárított gyümölcshúsa és annak forrázata (EU) 2015/2283 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országból származó hagyományos élelmiszerként történő forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0029.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC 

Megjegyzés: A módosító rendeletek rendelkező részében átmeneti időszakok is szerepelnek, amelyeknek a szövege a 
fenti egységes szerkezetben nem szerepel! 

Kérdések és válaszok: Új rendelet az új élelmiszerekről 

105/115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32015R2283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590312986342&uri=CELEX:32017R2468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313012922&uri=CELEX:32017R2469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313049705&uri=CELEX:32018R0456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R2470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0016.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.445.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0029.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC


 

 
 

                   
   

 
 
 

   
 

 
  

            
            

 
 

   
 

 
      

 

             
  

 

 
 
 

                
          

               

          

 

         

 

         
 

        
  

 
    

 
 

   
 

           

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_hu.htm 

Guidance for food business operators on the verification of the status of a new food under the new Novel Foods 
Regulation 2015/2283 
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/novelfoods-
guidelines-jan2019.pdf 

NÉBIH HONLAPJÁN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK: 
http://portal.nebih.gov.hu/uj-elelmiszer 
http://portal.nebih.gov.hu/jogi-szabalyozas 

Az új élelmiszer katalógusban való keresési funkció az alábbi linken érhető el (Nem tekinthető egy kizárólagos listának. 
A listában olyan élelmiszerek, élelmiszer-összetevők szerepelnek, melyek a rendelet hatályba lépése óta kérdésként 
merültek fel.!!!): 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm 
Jelmagyarázat magyar nyelven: 
https://www.ogyei.gov.hu/uj_elelmiszer_katalogus/ 

Consultation process on novel food status: 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en 

« Human Consumption to a Significant Degree » Information and Guidance Document („jelentős mértékben emberi 
fogyasztás céljára”) 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/novel-food_guidance_human-consumption_en.pdf 

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/ujelelm_fogy_mut.pdf 

• A Bizottság 2005/580/EK határozata (2005. július 25.) a Betainnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának megtagadásáról 

• Decision 2001/17/EC: 19 December 2000 refusing the placing on the market of "Nangai nuts" Canarium indicum L. 

• Decision 2000/196/EC: 22 February 2000 refusing the placing on the market of Stevia rebaudiana Bertoni. 

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

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf 

A BIZOTTSÁG 2011/696/EU AJÁNLÁSA (2011. október 18.) a nanoanyag fogalmának meghatározásáról 

Az EFSA honlapján megjelent angol nyelvű útmutató a nanotechnológia élelmiszerláncban történő alkalmazásának 
kockázatbecsléséről: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2140.pdf 

New guidance on nanotechnologies in food and feed 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=755f251791-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_04_01_46&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-755f251791-63640873 

Kender, CBD olajok: 
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/cbd_allasfoglalas_0720.pdf 
Általános tájékoztató a kender alapú élelmiszerek forgalomba hozataláról és azok szabályozásáról - Nébih (gov.hu) 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_hu.htm
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/novelfoods-guidelines-jan2019.pdf
https://foodsupplementseurope.org/wp-content/themes/fse-theme/documents/publications-and-guidelines/novelfoods-guidelines-jan2019.pdf
http://portal.nebih.gov.hu/uj-elelmiszer
http://portal.nebih.gov.hu/jogi-szabalyozas
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
https://www.ogyei.gov.hu/uj_elelmiszer_katalogus/
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/novel-food_guidance_human-consumption_en.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/ujelelm_fogy_mut.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:199:0089:0089:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001D0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000D0196
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Alkalmazasra_nem_%20javasolt_novenyek_2018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:HU:PDF
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2140.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=755f251791-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_04_01_46&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-755f251791-63640873
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=755f251791-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_04_01_46&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-755f251791-63640873
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/cbd_allasfoglalas_0720.pdf
https://portal.nebih.gov.hu/-/altalanos-tajekoztato-a-kender-alapu-elelmiszerek-forgalomba-hozatalarol-es-azok-szabalyozasarol


 

 
 

              
           

          
      

 
            

           
          

   
 

 
             

                
              

 

   
    

 
           

 
          

     
         

           
 

          
          

            
 

 
          
 

 
         

 
 

 
           

    
 

             
         

        
  

 
         

          
       

 

https://ogyei.gov.hu/gyakori_kerdesek_a_cbd_t_tartalmazo_etrend_kiegeszitokkel_kapcsolatban 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye 2014/C 311/12 – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék 
klónozásáról, Javaslat tanácsi irányelvre az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozataláról, valamint Javaslat 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre az új élelmiszerekről 

P8_TA(2015)0285 A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i 
jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, 
valamint lófélék klónozásáról (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első 
olvasat) (2017/C 316/37) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0278.01.HUN&toc=OJ:C:2017:316:TOC 

97/618/EC: Commission Recommendation of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information 
necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation 
of initial assessment reports under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:253:0001:0036:EN:PDF 

VI.9. Genetikailag módosított élelmiszerek 
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről 

2004. évi CIX. törvény a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről 
2013. évi CLXXI. törvény a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló 
Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről 
2014. évi VIII. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, 
valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről 
A külgazdasági és külügyminiszter 23/2014. (XII. 31.) KKM közleménye a Biológiai Sokféleség Egyezményhez 
kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és 
méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény 2. és 3. §-ának 
hatálybalépéséről 

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról 

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:32003R1829 

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 RENDELETE a 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 
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https://ogyei.gov.hu/gyakori_kerdesek_a_cbd_t_tartalmazo_etrend_kiegeszitokkel_kapcsolatban
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.311.01.0073.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0278.01.HUN&toc=OJ:C:2017:316:TOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:253:0001:0036:EN:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400109.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300171.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400008.TV&celpara=#xcelparam
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/66.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300052.TV&celpara=#xcelparam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32003R1829
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


 

 
         

      
         

 
 

          
         

      
 

       
 

 
 

 
 

    
 

 
 

             
     

 
 

            
     

 
 

        
            

           
 

 
          
            

        
    

 
 

             
           

     
 

 
          

         
 

       
 

       
        

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a géntechnológiával módosított szervezetek 
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és 
takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló 1830/2003/EK rendelet 
végrehajtásáról 

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 földművelésügyi miniszter 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-egy-szalami-
?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta 
te%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DGMO%2Bmentes%26_3_struts_action%3D%252 
Fsearch%252Fsearch 

https://gmo.kormany.hu/index 

GMO-mentes jelölés - ELBC 

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/traceability-and-labelling_en 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1946/2003/EK RENDELETE (2003. július 15.) a géntechnológiával 
módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313376442&uri=CELEX:32003R1946 

A BIZOTTSÁG 65/2004/EK RENDELETE (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi 
azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426627696&uri=CELEX:32004R0065 

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 RENDELETE az 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező eredményt 
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 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 a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról 

111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint 
annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0560:FIN:HU:PDF
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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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-egy-szalami-?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://www.elbc.hu/gmo-mentes-jeloles/
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/traceability-and-labelling_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1590313376442&uri=CELEX:32003R1946
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403426627696&uri=CELEX:32004R0065
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


 

 
   

 
         

 
        

 
         

      
 

        
 

 
        

  
 

         
   

 
         

         
   

 
          
         

           
 

 
 

    
           

 
 

 
       

         
       
 

 
          

   
 

 
            

 
        

               
       

   
 

 
 

148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a géntechnológiai bírság megállapításáról 

128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság szervezetéről és működéséről 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról 

132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az 
eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról 

138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakról 

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a 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 

A 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 

Lásd még az I/5. fejezetet. 
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 TANÁCS 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 Országgyűlés 28/2015. (VI. 17.) OGY határozata a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra 
szóló nemzeti stratégiájáról 
http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000028_1.PDF 

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://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm 
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/gmo-authorisation_en 
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/gmo-legislation_en 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300148.KOR&celpara=
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300128.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400048.FVM&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400132.KOR&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D132%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2004
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400138.FVM
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
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://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176157.294497
http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000028_1.PDF
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://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/gmo-authorisation_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/gmo-legislation_en


 

 
  

 
       

 
 

              
 

 
       

 
 

 

 
     

 
         

 
 

       
       

             
              

       
 

           
     

 
 

         
 

         
          

          
  

 

 
 

 
          

      
 

 
     

 
 

 

GMO-mentes mezőgazdaság | Agrárminisztérium (kormany.hu) 

GM Guidelines for the European Food and Drink Industries 
http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf 

Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4129 

A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven): 
Genetically Modified Organisms (europa.eu) 

VI.10. Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

A vidékfejlesztési miniszter 67/2011. (VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének 
szabályairól 

2015/C 51/09 számú tájékoztatás: Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő kezelésére 
engedélyezett létesítmények listája a tagállamokban (Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-
összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkének (4) bekezdése értelmében) (Ez a szöveg törli az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012. szeptember 1-jei C 265. számának 
3. oldalán megjelent szöveget, és annak helyébe lép) 

A Bizottság 2002/840/EK HATÁROZATA (2002. október 23.) az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik 
országbeli létesítmények listájának elfogadásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32002D0840 

Az ionizáló sugárzással kezelhető élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami engedélyek jegyzéke 
(2009.) 

A tagállamokban az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő kezelésére engedélyezett 
létesítmények jegyzéke (Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése értelmében) 
(2019/C 37/03) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.037.01.0006.01.HUN&toc=OJ:C:2019:037:TOC 

https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-irradiation_en 

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a 2016–2017. évre vonatkozóan az 
ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekről és élelmiszer-összetevőkről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52019DC0454 

Manual of Good Practice in Food Irradiation 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/trs481web-98290059.pdf 
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https://gmo.kormany.hu/index
http://www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/GM%20guidelines.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4129
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100067.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.051.01.0059.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:C:2012:265:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:C:2012:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32002D0840
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:283:0005:0005:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.037.01.0006.01.HUN&toc=OJ:C:2019:037:TOC
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-irradiation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52019DC0454
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/trs481web-98290059.pdf


 

 
             

           
 

 
     

 
           

             
 

 
 

          
         

            
       

 
         

            
  

 
 

           
           

           
   

        
             

         
       

 

       
             

            
          

      
 

        
            
          
            

 

        
             

            
          

         

VI.11. Ökológiai termelés 
A Tanács 834/2007/EK RENDELETE (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2022. január 1-jétől hatályát vesztette) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32007R0834 

2022. január 1-jétől hatályos előírások: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/848 RENDELETE (2018. május 30.) az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018R0848 

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 EUR-Lex - 32020R0464 - HU - EUR-Lex (europa.eu) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2146 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. szeptember 24.) az 
(EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelésre vonatkozó kivételes szabályok tekintetében 
történő kiegészítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC 

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0279 

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0771 

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1342 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1378 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. augusztus 19.) az (EU) 2018/848 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az ökológiai és átállási termékek Unióba történő behozatalában érintett harmadik 
országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó egyes 
szabályok meghatározásáról, valamint az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1378 

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 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0002.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1378


 

   
 

        
           

        

 

        
             

           
             

  

 

        
            

         

 

         
          

 

          
            

              
    

 

          
         

 
 

            
           
   

 
               

 
 

             
          

      
            

              
           

 

tekintetében való kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0002.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2305 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. október 21.) az 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek és az átállási termékek határállomásokon 
végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességének eseteire és feltételeire, az ilyen termékek hatósági ellenőrzéseinek helyére 
vonatkozó kiegészítéséről, valamint az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2306 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. október 21.) az 
(EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékek 
szállítmányainak hatósági ellenőrzésére és az ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0030.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1165 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 15.) bizonyos termékek és 
anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1165 

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 szóló 834/2007/EK rendelet részletes 
végrehajtási szabályainak megállapításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R0889 
(2022. január 1-jétől hatályát vesztette, VII. és IX. mellékletét azonban 2023. december 31-ig továbbra is alkalmazni 
kell.) 

A Bizottság 1235/2008/EK RENDELETE (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek 
harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1235 (2022. január 1-jétől hatályát vesztette) 
Az említett rendelet azonban továbbra is alkalmazandó a 2022. január 1. előtt kiállított, függőben lévő ellenőrzési tanúsítványok 
és az importőr által 2022. január 1-je előtt benyújtott, függőben lévő ellenőrzésitanúsítvány- kivonatok elkészítése és 
érvényesítése, valamint az első címzettnek az ellenőrzési tanúsítványban vagy annak kivonatában szereplő nyilatkozata 
céljából. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0007.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0002.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0013.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0030.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0008.01.HUN&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008R1235


 

 
          

         
 

   
 
 

         
     

 

 

          
         

 
 

  
 

 
         

 
 

           

 
    

 
 

        
 

 
 

       
  

 
 

          
       

 
 

   
 

 
 

  
 

        
        

         
 

     
         

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/977 VÉGREHAJTÁSI 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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R0977 
Már nem hatályos! 

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2021. augusztus 4.) az ökológiai termeléssel kapcsolatos technikai tanácsadással 
foglalkozó szakértői csoport (EGTOP) felállításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.343.01.0015.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A343%3ATOC 

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 

Ökológiai gazdálkodás 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_hu 

A Régiók Bizottsága véleménye – Az ökológiai termelésre vonatkozó intézkedéscsomag (2015/C 019/18) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0084.01.HUN 

04/2019. sz. különjelentés – Az ökológiai termékek kontrollrendszere javult, de továbbra is vannak még kihívások 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_04/sr_organic-food_hu.pdf 
Tanusítványok, termékek online keresése: 
http://www.easy-cert.com/htm/home 

OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FVO AUDITS ON ORGANIC PRODUCTION IN EU MEMBER STATES 
2012-2014 
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=89 

OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF FVO AUDITS ON ORGANIC PRODUCTION IN RECOGNISED THIRD 
COUNTRIES 2012-2014 
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=88 

LIST OF CONTROL BODIES AND CONTROL AUTHORITIES IN THE ORGANIC SECTOR PROVIDED FOR IN 
ARTICLE 35(b) OF COUNCIL REGULATION (EC) No 834/2007 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home 

EU ökológiai logó: 
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf 

VI.12. Transz-zsírsavtartalomra vonatkozó szabályok 

Az emberi erőforrások minisztere 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 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R0977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.343.01.0015.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A343%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.343.01.0015.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A343%3ATOC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300034.VM&celpara=#xcelparam
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0084.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_100_R_0007&from=HU
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_04/sr_organic-food_hu.pdf
http://www.easy-cert.com/htm/home
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=89
http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=88
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf
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 

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 
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. 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/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' 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/trans-fat-food_en 

VI.13. HACCP-re vonatkozó előírások 
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az 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 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-10/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_hu.pdf 

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 

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: 
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/guidance-platform_en 

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) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységek, köztük az élelmiszer-adományozás 
számára az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerekre vonatkozóan nyújtott iránymutatásról 2020/C 199/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.199.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:199:TOC 
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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
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_labelling-nutrition_trans-fats-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fs_labelling-nutrition_trans-fats-oswp_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/trans-fat-food_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32004R0852
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-10/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
https://ec.europa.eu/food/food/biological-safety/food-hygiene/guidance-platform_en
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.199.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:199:TOC
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