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BEVEZETÉS
Jelen összeállítás tartalmazza a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága élelmisze
rekkel összefüggő feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb előírásokat, segítséget nyújt
va a hatóság szakemberei számára a hatósági feladatok jogszerű ellátásához és az élelmiszer-vállalkozók
nak 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 Ta
karmánybiztonsági Igazgatósága feladat - és hatáskörét közvetlenül nem érintő, de néhány kapcso
lódó terület jogszabályaival is.
A jogszabálygyűjtemény internetkapcsolattal rendelkező számítógépen történő használata esetén a
tartalomjegyzék fejezeteire, illetve a jogszabálygyűjtemény aláhúzott és kék színnel jelölt részére a kur 
zorral „ráállva” „Ctrl billentyű lenyomás + kattintás” vagy „kattintás” alkalmazásával megjeleníthető:

 a tartalomjegyzéknél az adott fejezet,
 uniós rendeletnél az alaprendelet vagy módosítások megjelenése esetén a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amelynek 1. oldalán szerepelnek a módosító rendele
tek számai,
 magyar előírásnál az adott előírás a link megnyitásának időpontjában hatályos (nem a
jogszabálygyűjtemény összeállításának időpontjában hatályos!) szövege, egyes előírások
nál a megjelenő weboldal jobb felső sarkában levő linkre kattintva megjelenik a követke
ző időállapot szövege, továbbá az előírás szövegében „kézjel” mutatja az előző időállapot
hoz képest változott szövegrészeket, valamint a szöveg végén találhatóak a módosító ren
deletek felsorolása.
A magyar rendeletek különböző időállapotainak szövege a http://www.njt.hu/ honlapon
érhető el.
 Magyar Élelmiszerkönyvnél az élelmiszerkönyv szövege.
FIGYELEM!
A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el:
 Magyar Közlöny: http://kozlony.magyarorszag.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 megis
mételve az egyéb fejezetekben felsorolt élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-előállításra vonatkozó elő
írások, amelyek szintén tartalmaz(hat)nak ezen termékekre/területekre előírásokat (pl. uniós alap
rendeletek, 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 és szintén zöld szín
nel kerültek kiemelésre azok az EK rendeletek, amelyeknél az utolsó módosítás(ok) beépítésével, új
egységes szerkezet került a hiperhivatkozásba.
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I. Az élelmiszer-előállítás, forgalmazás és a hatósági ellenőrzés
legfőbb szabályai
I.1. Az élelmiszerjog általános elvei, az élelmiszerlánc-törvény és a RASFF-ra
vonatkozó szabályok
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

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)
Nyomonkövetésről szóló bizottsági iránymutatás:
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf
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 (2012. július 1-jétől kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 208/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 11.) a csírák és a csírák
előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről (2013. július 1-jétől kell alkalmazni)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 16/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rend
szerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról
Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó uniós gyorsvészjelző rendszer működésének bemutatása:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_hu.pdf
Éves jelentések a RASFF rendszerről (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm
2010-es éves RASFF jelentés:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2010_en.pdf
2011-es éves RASFF jelentés:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2011_en.pdf
2012-es éves RASFF jelentés:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2012_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-520_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-524_en.htm
Az Európai Unió RASFF rendszere – 30 éve a fogyasztók biztonságának megőrzéséért (angol nyelven):
The Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union – 30 years of keeping consumers safe
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
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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

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.248458
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (2012/C 326/01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0001:0012:HU:PDF
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:HU:PDF
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTO
ZATA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:HU:PDF
C326 Hivatalos Lap:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:HU:HTML

I.2.

Élelmiszer-előállításra,
követelmények

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK

élelmiszerbiztonságra

vonatkozó

általános

rendelete az élelmiszerhigiéniáról

Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012.
június 18.)
A BIZOTTSÁG 210/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről (2013. július 1-jétől kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 211/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak
Unióba történő behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelményekről
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtásához (2009. február 19.)
Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtásához (2013. augusztus 7.)
Az Európai Parlament és a Tanács

854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek
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hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes ren
delkezéseinek értelmezéséről (Gyakran feltett kérdések Iránymutatás az élelmiszer-ipari vállalkozók számára)

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes ren
delkezéseinek értelmezéséről (Iránymutatás az illetékes hatóságok számára)
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
A Bizottság 2075/2005/EK
megállapításáról

rendelete a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

A BIZOTTSÁG 702/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 22.) a hatósági Trichinellavizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról (2014.
január 1-jétől 2016. december 31-ig kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2010. január 1-jétől
2013. december 31-ig alkalmazandó)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 702/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 22.) a hatósági Trichinellavizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
2014. január 1-jétől a 1162/2009/EK rendelet hatályát vesztette.
A BIZOTTSÁG 1079/2013/EU RENDELETE (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2014. január 1-jétől
2016. december 31-ig alkalmazandó)
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM
tos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsola

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM
lának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

rendelete az élelmiszerek forgalomba hozata

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
http://kozlony.magyarorszag.hu/hivatalos-lapok/218a8f71b7aebba3d538afb8b9267ef8c4854ce6/dokumentumok

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
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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)
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/55/EU IRÁNYELVE (2013. november 20.) a szakmai
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról
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
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
(2014. február 18-tól hatályos)
A vidékfejlesztési miniszter 82/2012.

(VIII. 2.) VM rendelete a gyártmánylapról (2013. január 1-jétől hatályos)

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 élelmiszerhigiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
A vidékfejlesztési miniszter 47/2011.
szakképesítés meghatározásáról

(V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges

A vidékfejlesztési miniszter 41/2013. (V. 28.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről (2013. szeptember 1-jén lép hatályba)
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
-előállítás és -értékesítés feltételeiről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés,

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

228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
Módosítása: A Kormány 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka
mara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításá
ról

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről,
valamint kiemelt támogatásukról
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A Kormányzati Portálon elérhető élelmiszer-biztonsági jogsértések:
http://www.kormany.hu./hu/dok?source=5&type=304#!DocumentBrowse

MÉ 2-1/1969 irányelv Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának
útmutatója
Útmutató a HACCP elveken alapuló eljárások végrehajtása és a HACCP elvek végrehajtása egyszerűsítéséhez egyes
élelmiszeripari vállalatoknál (2005.!)
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_47/rek5/68/HACCP_VENDEGLATAS.pdf
HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI
PIACOK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER)

A NEMZETI HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK ÚTMUTATÓINAK LISTÁJA (REGISTER FOR NATIONAL GUIDES
PRACTICE)
HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/FOOD/BIOSAFETY/HYGIENELEGISLATION/REGISTER_NATIONAL_GUIDES_EN.PDF

TO

GOOD

Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája az Európai Unióban:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája a NÉBIH honlapján:

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmisze
r_uzemlistak
A BIZOTTSÁG 2010/89/EU HATÁROZATA (2010. február 9.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletben megállapított egyes szerkezeti követelmények húsipari, halipari és tojástermelő létesítményekben, vala
mint hűtőházakban történő alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az élelmiszer-higiéniáról szóló,
2004. április 29-i 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során nyert
tapasztalatokról
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Report from the Commission to the European
Parliament and the Council on the experience gained from the application of the hygiene Regulations (EC) No 852/2004,
(EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 {COM(2009)
403}
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamokban az élelmiszer-biztonság, az állategész 
ségügy és állatjóllét, valamint a növényegészségügy terén végzett hatósági ellenőrzések végrehajtásáról

I.3. Állategészségügyre, állatvédelemre, vadakra vonatkozó egyes előírások (nem
teljes lista!)
Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb
meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről
A BIZOTTSÁG 517/2011/EU RENDELETE (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU
bizottsági rendelet módosításáról
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A BIZOTTSÁG 1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi ren
deletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési
módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról
A BIZOTTSÁG 200/2012/EU RENDELETE (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló
uniós célkitűzésről
A BIZOTTSÁG 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére
irányuló uniós célkitűzésről (2013. január 2-tól hatályos!)
A BIZOTTSÁG 199/2009/EK RENDELETE (2009. március 13.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettől eltérve a brojlercsirke- és pulykaállományokból származó, kis mennyiségű friss hússal való közvetlen ellátásra
vonatkozó átmeneti intézkedés megállapításáról
A BIZOTTSÁG 200/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt
szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
A BIZOTTSÁG 254/2010/EU RENDELETE (2010. március 10.) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló
szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a
798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő
módosításáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009.
egyes szabályairól

(XII. 29.) FVM rendelete a szalmonellózis elleni védekezés

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
(A fenti rendelet ezen irányelv alapján nem lett módosítva: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/99/EK
IRÁNYELVE (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat
módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről)
A BIZOTTSÁG 2013/652/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. november 12.) a zoonózisbaktériumoknál
és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobás rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről
A BIZOTTSÁG 2013/653/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. november 12.) a zoonózis-kórokozók an
timikrobás rezisztenciájának nyomon követését szolgáló összehangolt ellenőrzési tervhez a 2014. évre nyújtott uniós pénzügyi
támogatásról
A BIZOTTSÁG 101/2013/EU RENDELETE (2013. február 4.) a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén
található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 179/2009. (XII. 29.) FVM
agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

rendelete a fertőző szivacsos

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv (Stratégiai dokumentum 2010–
2015-re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében)
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41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására,
forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról
A vidékfejlesztési miniszter 74/2013.
kal összefüggő állami kártalanításról

(VIII. 30.) VM rendelete az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azok

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (2013. szeptember 1-jén lépett hatályba)
/Hatályát veszti a halászatról es a horgászatról szóló 1997. evi XLI. törvény/

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

1998. évi XXVIII törvény az állatok védelméről és kíméletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter
egészségügyi szabályairól

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élő állatok belföldi szállításának állat-

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről,
valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (helyesen: 1/2005/EK rendelet)

A BIZOTTSÁG 2013/188/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. április 18.) az állatoknak a szállítás és a
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet
módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves
jelentésekről

88/2008. (VII.18.) FVM rendelet

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó

1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

8/2009. (I. 23.) Korm. Rendelet

a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai

Egyezmény kihirdetéséről

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről (2013. január 1jétől kell alkalmazni!)
A vidékfejlesztési miniszter 140/2012. (XII. 22.)
szabályairól (2013. január 1-jén lépett hatályba!)

VM rendelete a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 998/2003/EK RENDELETE (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott
állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv
módosításáról
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 576/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott
állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Ezt a rendeletet 2014.
december 29-től kell alkalmazni.)
A Kormány 41/2010.

(II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

79/2004 (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól
A vidékfejlesztési miniszter 43/2011.
élelmiszer-higiéniai feltételeirõl

(V. 26.) VM rendelete az elejtett vad kezelésének és értékesítésének

A BIZOTTSÁG 206/2009/EK RENDELETE (2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak
a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
ti eredetű termékek behozataláról

44/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a személyes fogyasztásra szánt álla

A BIZOTTSÁG 136/2004/EK RENDELETE (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a közös
ségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról
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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 780/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. augusztus 14.) 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
követelményeknek a megállapításáról szóló 206/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról
 Helyesbítés az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező har
madik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat- egészségügyi
bizonyítványra vonatkozó követelményeknek a megállapításáról szóló 206/2010/EU bizottsági rendelet módosításá
ról szóló, 2013. augusztus 14-i 780/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez
 A BIZOTTSÁG 1044/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 25.) a 206/2010/EU ren
delet IV. mellékletének a méhanyák és a poszméhanyák szállítmányainak állat- egészségügyi bizonyítványmintái te
kintetében történő módosításáról

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
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

12/89

A BIZOTTSÁG 798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és terü
leti egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállítha
tók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 866/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 9.) a 798/2008/EK ren
deletnek a baromfihús szállítmányainak Belaruszból Litvánián keresztül az oroszországi Kalinyingrádi Területre való
átszállítása tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1204/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. november 25.) a 798/2008/EK
rendeletnek az egyes húsok, húskészítmények, tojás és tojáskészítmények Unióba történő behozatalára engedélyezett
harmadik országok jegyzékében a Moldovai Köztársaságra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fo
gyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegész
ségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
megállapításáról megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 2013/436/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. augusztus 13.) a 2007/777/EK
határozatnak a ragadós száj- és körömfájás vírusának a hústermékekben történő semlegesítésére szolgáló új kezelés
bevezetése, valamint az oroszországi Kalinyingrádi Területről történő behozatalra vonatkozó feltételek tekintetében
történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 88/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. január 31.) a 2007/777/EK határo
zatnak és a 798/2008/EK rendeletnek az egyes húsok, húskészítmények, tojás és tojáskészítmények Unióba történő
behozatalára engedélyezett harmadik országok jegyzékében az Ukrajnára vonatkozó bejegyzések tekintetében törté
nő módosításáról
A BIZOTTSÁG 2006/766/EK HATÁROZATA (2006. november 6.) a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok,
tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásá
ról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 2013/415/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. július 31.) a 2006/766/EK
határozat II. mellékletének Tristan da Cunhának az emberi fogyasztásra szánt egyes halászati termékek behozatalára
jogosult harmadik országok és területek jegyzékébe való felvétele és Mayotte-nak e jegyzékből való törlése
tekintetében történő módosításáról

52/2004 (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi
ellenőrzéséről

53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről

54/2004 (IV. 24.) FVM rendelet egyes élőállatok és termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi és
állattenyésztési ellenőrzéséről
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 (2012. március 1-jétől kell
alkalmazni)
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A BIZOTTSÁG 2009/821/EK HATÁROZATA (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állat-egészségügyi határállo
mások listájának összeállításáról, a Bizottság állat- egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes sza
bályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 2013/491/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. október 7.) a 2009/821/EK
határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 2007/275/EK HATÁROZATA (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek
megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről
A BIZOTTSÁG 2011/215/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. április 4.) a 97/78/EK tanácsi
irányelvnek az Unióba vagy harmadik országokba behozni szándékozott termékek szállítmányainak a beléptető állategészségügyi határállomáson való átrakodása tekintetében történő végrehajtásáról
Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
Harmadik országok élelmiszer-vállalkozásainak folyamatosan frissített listája, amelyek állati eredetű élelmiszert hozhatnak be
az Európai Unióba:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm
Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása (P6_TA(2008)0400) Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i
az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról (2009/C 295 E/12)

állásfoglalása

A Kormány 1377/2013.

(VI. 27.) Korm. határozata az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról

A Kormány 1381/2013.

(VI. 27.) Korm. határozata az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról

I.4. Vágóállatok vágás utáni minősítése
A vidékfejlesztési miniszter 75/2011.

(VII. 29.) VM rendelete a vágópontok működésének részletes szabályairól

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. január 1-jétől hatályos)

1249/2008/EK rendelet a szarvasmarhák, sertések, juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazása és a termékek
árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

14/1998 (IV. 3) FVM rendelet a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba
sorolásáról
A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII.
féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

22.) VM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított
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16/1998 (IV. 3) FVM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról
75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet vágóállatok vágás utáni minősítéséről

I.5. 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)

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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 717/2013/EU RENDELETE (2013. július 25.) a 142/2011/EU rendeletnek az egyes
egészségügyi bizonyítványmintákban az állatjólétre vonatkozó bejegyzések tekintetében való módosításáról
 Helyesbítés 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 szóló 142/2011/EU bizottsági rendelet
módosításáról szóló, 2011. július 29-i 749/2011/EU bizottsági rendelethez
A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (2012. május 11-től hatályos)

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (2013. január 1-jétől hatályos)
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
A vidékfejlesztési miniszter

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

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
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a tanácsnak és az európai parlamentnek a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelés érdekében meghozott tagállami intézkedésekről (2005.)
Bizottsági tájékoztató anyag (A következő tanácsok segítenek abban, hogy csökkentse a kidobott élelmiszerek mennyiségét,
pénzt takarítson meg, s egyben a természetet is óvja):
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/tips_stop_food_waste_hu.pdf
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I.6. 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
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
Módosítása: A Kormány 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biz 
tonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesít 
mények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM
tos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsola

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM
lának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

rendelete az élelmiszerek forgalomba hozata

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 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

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 élelmiszerhigiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a
valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról
és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

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 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 helyezé 
séről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

768/2008/EK HATÁROZATA (2008. július 9.) a termékek forgalomba
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hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
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

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl (2012. szeptember 1-jén lépett hatályba)
A Kormány

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

A vidékfejlesztési miniszter
biztonsági feltételeiről

51/2012. (VI. 8.) VM rendelete a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-

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.
kenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

(V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevé

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

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 (Új egységes szerkezet!)
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
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
A BIZOTTSÁG 578/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 17.) egyes vadon élő állat- és
növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK

rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK a kombinált nómenklatúra azon kódjainak indikatív listájának meghatározására, ame
lyek 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 737/2010/EU RENDELETE (2010. augusztus 10.) a fókatermékek kereskedelméről szóló
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
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292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét sza
bályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok
köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt
különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az élelmiszer-termékek tisztességes kereskedelme: önszabályozás
vagy jogalkotás? (saját kezdeményezésű vélemény) (2009/C 318/06)
A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról (az utolsó megjelent egységes szerkezet: 2000.01.01.)
Módosításai:
 A BIZOTTSÁG 927/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 9.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
(2013. január 1-jén lép hatályba)
 A BIZOTTSÁG 1055/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 9.) a vám- és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról
 A BIZOTTSÁG 698/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 19.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról


A BIZOTTSÁG 1001/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 4.) a vám- és a statiszti
kai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosítá
sáról (2014. január 1-jén lép hatályba)

A BIZOTTSÁG 1362/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 11.) a nyers, fűszerezett barom
fihús Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolását célzó érzékszervi vizsgálat módszereinek meghatározásáról
A TANÁCS 2913/92/EGK

RENDELETE (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (2013. október 30-

tól hatályát veszti)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 450/2008 RENDELETE (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról (Modernizált Vámkódex)
Módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont
tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 2454/93/EGK RENDELETE (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 58/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. január 23.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
2454/93/EGK rendelet módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1063/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 30.) a Közösségi Vámkó
dex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló 2454/93/EGK rendeletnek a helyettesítő árukra vonatkozó rendelkezések cukorágazatban való alkalmazása te
kintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1099/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. november 5.) a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
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megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (a menetrend szerinti hajózás javítása)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex lét
rehozásáról (Egyes cikkeit 2013. október 30-i napjától a többi cikket 2016. június 1-tól kell alkalmazni.)
 Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és taná
csi rendelethez (átdolgozás)
Speciális import feltételekre vonatkozó előírások listája állati eredetű termékek Unióba való behozatala
vonatkozásában:
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/docs/special_import_conditions.pdf

I.7. Hatósági szervezetrendszer
2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról
A Kormány 212/2010. (VII. 1.)
államtitkár feladat- és hatásköréről

Korm. rendelete az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető

A Vidékfejlesztési Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) (Hivatalos Értesítő 2013. évi
19. szám 2013. április 30.)
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/f859e0c86199ef0a1956142c3ec34f32840a1e01/megtekintes
A vidékfejlesztési miniszter
Szabályzatáról

12/2013. (VI. 18.) VM utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési

A vidékfejlesztési miniszter 13/2010. (XII. 22.) VM utasítása az európai uniós tagságból eredõ feladatokkal kapcsola
tos döntés-elõkészítés, képviselet és koordináció rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról
A vidékfejlesztési miniszter 17/2011. (XII. 20.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter által irányított vagy felügyelt
államigazgatási szervek minõsített adat kezelésérõl, és egyes minõsített adat kezelésre vonatkozó utasítások hatályon kívül
helyezésérõl

2010. évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivata
lok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
Módosítása: 2013. évi CCXVIII. törvény a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
A Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
Módosítása: A Kormány 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével össze
függő egyes kormányrendeletek módosításáról
A miniszterelnök 117/2010.
zottak kinevezésérõl
A Kormány 515/2013.

(XII. 23.) ME határozata a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat vezetõ kormánymegbí

(XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelete a kormányablakok személyi és technikai
feltételeiről
A Kormány 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozata a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról
A Kormány 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
Módosítása: A Kormány 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka
mara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításá
ról
A Kormány 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
A Kormány 22/2012.

(II. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

A Kormány 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szak
igazgatási szerveinek kijelölésérõl
Módosítása: A Kormány 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka
mara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításá
ról
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata
(HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám 2013. május 17.)
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/9416527827526ff5441aa5dfb92c8a852c4978b4/megtekintes

1/2013. (I. 8.) VM utasítás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiadásáról (2013. január 9-én lépett hatályba)
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
Kormányhivatalok alapító okiratai (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Hivatalos Értesítő 2013. évi 19. szám 2013. április 30.
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/f859e0c86199ef0a1956142c3ec34f32840a1e01/megtekintes

- Megyei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti és mûködési szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2013. évi 3. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter
Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

20/2013. (VI. 25.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok

I.8. Hatósági ellenőrzés, szankciók
Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi
és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából
végzett hatósági ellenőrzésekről
A BIZOTTSÁG 2008/654/EK HATÁROZATA (2008. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervről szóló éves jelentés elkészítésében a tagállamokat segítő
Iránymutatásokról
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Tanulmány a hatósági ellenőrzésekből fakadó költségek fedezésére szolgáló, tagállamok által kivetett illetékekről és
díjakról
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az európai parlamentnek és a tanácsnak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az
állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének
biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazásáról (2009.)
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
A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2010. január 1-jétől
2013. december 31-ig alkalmazandó)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 702/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 22.) a hatósági Trichinellavizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
2014. január 1-jétől a 1162/2009/EK rendelet hatályát vesztette.
A BIZOTTSÁG 1079/2013/EU RENDELETE (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2014. január 1-jétől
2016. december 31-ig alkalmazandó)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2013. július 1-jétől hatályát vesztette)
1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és
végrehajtásáról (2013. július 1-jétől hatályát vesztette)

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2013. július 1-jén lép hatályba)
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

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

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl
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21/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatköz
lés 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 rend
jérõl

22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
módosításáról
A pénzügyminiszter 39/2009.
kezeléséről és értékesítéséről

(XII. 22.) PM rendelete a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok

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

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
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
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 (2012.
augusztus 1-jén lépett hatályba)

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes
szabályokról

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 földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1/2010. (I. 14.) FVM
vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

rendelete az agrárgazdasági és agrár-

Az élelmiszerek minőségének biztosítása, beleértve a harmonizációt vagy a szabványok kölcsönös elismerését
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))

I.9. Hatósági eljárások
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Módosítása: 2013. évi CCXVIII. törvény a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
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működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelete a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról („Panasztörvény”) (2014.
január 1-jétől a 141-143. §ai hatályukat vesztik)

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (2014. január 1-jén lépett hatályba)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Módosítása: 2013. évi CCXVIII. törvény a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

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

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1952. évi 22. törvényerejű rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről,
végrehajtásáról

2005. évi XVII. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (2012. január 1-jétől hatályos)
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról
2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
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Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének
rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozá
sáról, feladatairól és hatásköréről
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
A Kormány

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete a kormányzati célú hálózatokról

A Kormány 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelete az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó
követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes 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 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam
által kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról
A Kormány
kijelöléséről

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

A Kormány 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a hatósági közvetítőkről
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről

188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok
megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő
költségtérítésről
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról (2013. január 1-jén lépett hatályba)
A Kormány 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelete a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsola
tos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerzõdési feltételeirõl és a postai szol 
gáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekrõl (2013. január 1-jén lépett hatályba)
Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai:
http://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF_02_Postai_szolgaltatasok_ASZF_Termeklapok_20130701.pdf
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67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint fel
adott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi pos
tai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről

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

40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes
szabályairól

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és
jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól

14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételrõl
A Kormány 301/2010.
véleményezésérõl

(XII. 23.) Korm. rendelete a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételérõl és

A Kormány 302/2010. (XII. 23.) Korm.
szabály-elõkészítési feladatok teljesítésérõl

rendelete az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jog

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 Kormány 1306/2010.
feladatokról

(XII. 23.) Korm. határozata a jogi iránymutatások felülvizsgálatával összefüggõ kormányzati

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

I.10. Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok
A Kormány 22/2012.

(II. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

A Kormány 328/2010. (XII. 27.)
igazgatási szerveinek kijelölésérõl

Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szak

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
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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 ellenőrzések
ről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (2013. január 1-jén lépett hatályba)
A Kormány 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az
Országos Építésügyi Nyilvántartásról (2013. január 1-jén lépett hatályba)

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

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről (Tervdokumentáció tartalmi követelményei!)
ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK ÉPÍTÉSÉNEK HIGIÉNIAI SZEMPONTJAIHOZ (2001.!)

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

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

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és
ellenőrzéséről (2013. december 1-jétől hatálytalan!)

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről (2013. december 1-jétől hatálytalan!)
A Kormány 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (2013. december 1-jén lép hatályba!)

257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló
projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyicsatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község
közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási
területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
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A Kormány 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelete az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
A Kormány 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási
nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról
A Kormány 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén
megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az el
járó hatóságok kijelöléséről
A Kormány 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelete a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
A Kormány 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő
elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl
A Kormány 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelete a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló
citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
A Kormány 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás
lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A Kormány 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A Kormány 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beru
házásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról
Módosítása: A Kormány 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biz 
tonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesít 
mények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
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222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint
fenntartásának részletes szabályairól

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről

334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

I.11. Az élelmiszer jelöléssel kapcsolatos alapjogszabályok
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

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 74/2012. (VII. 25.) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések
élelmiszereken történő használatáról (2012. szeptember 1-jén lépett hatályba)

ÚTMUTATÓ az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012.
(VII.25.) VM rendelet alkalmazásához
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmi
szerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosí
tásáról 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 bi
zottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (2011. december 12-én lépett hatályba; – néhány kivételtől eltekintve - 2014.
december 13-tól kell alkalmazni.)
Módosítása:


A BIZOTTSÁG 1155/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. augusztus 21.) a fo
gyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő
módosításáról

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 (Ezt a
rendeletet 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.)

ÚTMUTATÓ a 1169/2011/EU rendelet alkalmazásáról – kérdések és válaszok (angol nyelvű dokumentum).
Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food information to
consumers
A fenti útmutató Bizottság általi magyar fordítása:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_hu.pdf

ÚTMUTATÓ Kérdések és válaszok a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU
rendelet alkalmazásáról (magyar nyelvű dokumentum) (Vidékfejlesztési Minisztérium fordítása)
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http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/dd/70000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20k%C3%A9rd
%C3%A9s_v%C3%A1lasz_20130826.pdf
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%B3l.pdf

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.

(II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet

A 1169/2011/EU RENDELETE alapján 2014. december 13-tól hatályát veszti a fenti rendelet alapjául szolgáló
1999/10/EK, a 2000/13/EK, a 2002/67/EK, és a 2008/5/EK irányelv.

Jelölési rendelet kommentárja (2010. október):
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/2c/40000/Elelmiszerjeloles_19_2004_komment%C3%A1r.pdf
Uniós rendeletekben gyakran történik hivatkozás a fenti rendelet alapjául szolgáló alábbi irányelvre:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/13/EK IRÁNYELVE (2000. március 20.) az élelmiszerek
címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

General guidelines for implementing the principle of Quantitative Ingredients Declaration (QUID) - Mennyiségi je
lölésre vonatkozó útmutató (angol nyelvű dokumentum).
Összetevők jelölésére vonatkozó útmutató (angol nyelvű dokumentum):
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/guidelines_6_10.pdf

Guidance on the application of date labels to food – „Minőségét megőrzi” és „Fogyasztható” feliratokra vonatkozó útmu
tató (angol nyelvű dokumentum).
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a „minőségét megőrzi” és „fogyasztható” feliratok az élelmiszerek csomagolásán
Allergénekre vonatkozó útmutatók (angol nyelvű dokumentum):
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/maycontainguide.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/allergenlabelguidance09.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/loosefoodsguidance.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FINAL_Allergen_A4_web.pdf
Aromákra vonatkozó útmutató (angol nyelvű dokumentum):
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Flavourings_guidelines.pdf
A Bizottság 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy
fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről (Új egységes szerkezet!)
A 1169/2011/EU RENDELETE alapján 2014. december 13-tól hatályát veszti a 608/2004/EK rendelet.

13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó
szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről (Betűméret előírást is tartalmaz!)

Bizottság 2010/C 341/04 közleménye – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási
rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások
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I.12. 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 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 1/2010.
csomagolások forgalmazásának követelményeiről

(I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol

A fenti rendelet módosulni fog az alábbi irányelv alapján:
A BIZOTTSÁG 2013/10/EU IRÁNYELVE (2013. március 19.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából
történő módosításáról
 Helyesbítés az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi
irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
szóló, 2013. március 19-i 2013/10/EU bizottsági irányelvhez

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
62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl (2013. január 1 -jén lépett hatályba)
Módosítása: A Kormány 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

I.13. A Magyar Élelmiszerkönyv
A Magyar Élelmiszerkönyv kötetei megtalálhatók:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv
220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek
gyűjteményei kiadásának rendjéről

57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól
152/2009. (XI.12.) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
A Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetének új számozási rendje (Vidékfejlesztési Értesítő 7. szám 2013. június 17.)

http://www.omgk.hu/Mekv/2/index2.htm
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Az élelmiszerekre vonatkozó minőségi szabályozás érvényesítése, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és irányelveinek
alkalmazása:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv

I.14. Szabványok
Magyar Szabványok

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
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
Nemzetközi Szabványok

FAO/WHO Codex Alimentarius Szabványok
ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK KIVONATOS JEGYZÉKE (2012. szeptember)

I.15. Társhatóságokra vonatkozó alapjogszabályok
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
A Kormány 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a nép
egészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

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
A Kormány 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelete az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból
indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben (Hivatalos Értesítő
2011. évi 22. szám)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
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Módosítása: A Kormány 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007.
(VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány 307/2012.

(X. 29.) Korm. rendelete a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási
költségekről

26/2011. (VII. 29.) NGM utasítás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki
adásáról
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) (Hivatalos értesítő 2012.
évi 24. szám)
A Kormány 1259/2011.

(VII. 27.) Korm. határozata a Fogyasztóvédelmi Tanácsról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/2004/EK RENDELETE (2004. október 27.) a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a
fogyasztóvédelmi együttműködésről”)
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 kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról

Bizottsági közlemény (2012/C 185/01) 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
Helyesbítés (2012/C 208/08) 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 vonatkozó bizottsági közleményhez

A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének
hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről (2011/C 158/01)

A fogyasztóvédelmi politika. Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a fogyasztóvédelmi politika
új stratégiájáról (2011/2149(INI)) (2013/C 153 E/04)

I.16. Élelmiszerekkel kapcsolatos egyéb jogszabályok
A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és
megfizetésének szabályairól (2012. május 1-jén lépett hatályba)

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
A Kormány 287/2010.

(XII. 16.) Korm. rendelete a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (2012.
január 1-jétől hatályos)
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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
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 létesítmé
nyek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az
571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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
A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm.
Kamara részére történő adatszolgáltatásról

rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési

A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kama
ra által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról
A Kormány 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozata a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazda
sági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről
A vidékfejlesztési miniszter 114/2013.
zati honvédelmi feladatokról

(XII. 12.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ága

A Kormány 1373/2013.

(VI. 27.) Korm. határozata a Higiéniai Munkacsoportról

A Kormány 1371/2013.

(VI. 27.) Korm. határozata az Agrárgazdasági Tanácsról

A BIZOTTSÁG 2010/253/EU AJÁNLÁSA (2010. április 28.) a „Mezőgazdaság, élelmiszer-biztonság és éghajlatvál
tozás” című közös kutatási programozási kezdeményezésről

A Kormány 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról
A keresés az alábbi honlapon történik:

http://www.njt.hu/
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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
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. január 1-jétől hatályos)
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
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
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
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
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
A BIZOTTSÁG 911/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások
tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelete a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölése, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszere
A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv
módosításáról
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
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 182/2009.
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
A Kormány 110/2013.

(XII. 30.) FVM rendelete juh- és kecskefélék egyedeinek

(IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról
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119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről

116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 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

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 szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról
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
A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2010. január 1jétől 2013. december 31-ig alkalmazandó)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 702/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 22.) a hatósági Trichinellavizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
2014. január 1-jétől a 1162/2009/EK rendelet hatályát vesztette.
A BIZOTTSÁG 1079/2013/EU RENDELETE (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2014. január 1-jétől
2016. december 31-ig alkalmazandó)
DARÁLT HÚSRA VONATKOZÓ ELTÉRÉS:
A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti
intézkedések megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1162/2009/EK bizottsági rendelettől eltérve, a 1169/2011/EU rendelet
VI. melléklete B. részének megfelelően címkézett élelmiszerek 2014. január 1-jéig forgalomba hozhatók.

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 (2011. december 12-én lép hatályba; a VI. melléklet B. részét 2014. január
1-jétől kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel
kapcsolatos egyes védintézkedésekről
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A BIZOTTSÁG 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, ló
félékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 12. mellékletében megjelent

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú

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

ÚTMUTATÓ Húskészítmények hústartalmának mennyiségi jelölése és a hústartalom mennyiségének meghatározá
sa - 2010. december - Próbaverzió
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok
A Bizottság 2004/2002/EK rendelete az egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló
eljárásról (az export-visszatérítésekre vonatkozó mezőgazdasági termék-nomenklatúra egységes alkalmazása esetére
vonatkozik!)
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 2013/98/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. február 19.) az egyes élelmiszerek
forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési
tervhez nyújtott uniós pénzügyi támogatásról
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
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 natu
ral 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))

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidelines_good_practice_haccp_en.pdf (felülvizsgált változat)

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ
HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

ÚTMUTATÓ A SERTÉS- ÉS MARHAVÁGÁS, BONTÁS, DARABOLÁS JÓ HIGIÉNIAI
GYAKORLATÁHOZ
2009.

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.
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II.2. Tojásra vonatkozó szabályok
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. január 1-jétől hatályos)
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

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól
Az 589/2008/EK rendelet a fenti FVM rendelet alapjául szolgáló alábbi irányelvekre történő hivatkozásokat tartalmaz:
- A TANÁCS 1999/74/EK IRÁNYELVE (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról
- A BIZOTTSÁG 2002/4/EK IRÁNYELVE (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról
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
A BIZOTTSÁG 427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszál
lítmányokra való kiterjesztéséről

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
Angol nyelvű útmutató a tojástermékek jó gyártási gyakorlathoz:
Guide to good manufacturing practice for "liquid, concentrated, frozen and dried egg products" used as food ingredients (nonready to eat egg products)
Cím: A helyes gyártási gyakorlat útmutatója a „folyékony, koncentrált, fagyasztott és szárított tojástermékek” élelmiszer-összetevő 
ként való használatához (nem azonnal fogyasztható tojástermékek)
Szerző: Európai Tojásfeldolgozók Szövetsége (EEPA)
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKÉNT HASZNÁLT „FOLYÉKONY, KONCENTRÁLT, FAGYASZTOTT
ÉS SZÁRÍTOTT TOJÁSTERMÉKEK” HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLATÁHOZ (NEM AZONNAL
FOGYASZTHATÓ TOJÁSTERMÉKEK) magyar nyelvű
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_good_manufacturing_practice_hu.pdf
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ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA,
VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ

TOJÁS

CSOMAGOLÁSÁRA

2009.

II.3. Tej és tejtermékekre vonatkozó szabályok
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. január 1-jétől hatályos)
Tájékoztató a fogyasztói tejek megnevezéséről
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tajekoztato-a-fogyasztoi-tejek-megnevezeserol
A BIZOTTSÁG 2010/791/EU HATÁROZATA (2010. december 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XII. mellékle
te III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről
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
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról
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
A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának
engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 273/2008/EK rendelete (2008. március 5.) a tej és tejtermékek elemzési és minőségértékelési módszerei
tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (Az
1234/2007/EK rendelet vonatkozásában, többek között a támogatási rendszerek tekintetében alkalmazandó!)

16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet a nyers tej vizsgálatáról (Mintavételi előírást is tartalmaz!)
MÉ 3-2-1/2004 irányelv A nyers tej árkonzekvens minősítésének vizsgálati módszerei (2. kiadás) (Mintavételi előírást
is tartalmaz!)

Vidékfejlesztési Értesítő LXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. július 31.
A Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú irányelve a nyers tej árkonzekvens minősítésének mintavételi és
vizsgálati módszereiről (3. kiadás)
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A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 37. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása a közvetlen emberi fogyasztásra szánt hõkezelt tej mintavételi és vizsgálati módszereirõl

3-1-92/608 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 22. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114
elõírása a részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekrõl (Sûrített tej és tejpor)

számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 36. mellékletében megjelent
elõírása a sûrített tej és tejporfélék mintavételi módszereirõl

Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-87/524 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 32. mellékletében megjelent
elõírása a sûrített tej és tejporfélék vizsgálatáról

Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/1067 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 9. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
írása az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról)

1-3-83/417 számú elő

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 35. mellékletében megjelent
elõírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereirõl

Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 34. mellékletében megjelent
elõírása az étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereirõl

Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-85/503 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú

elõírása a tejtermékekről
Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek 1.
kiadás 2012. (Vidékfejlesztési Értesítő 7. szám 2012. március 30.)

Magyar Élelmiszerkönyv 2-105 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves
tejtermékek 1. kiadás 2012. (Vidékfejlesztési Értesítő 7. szám 2012. március 30.)

Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós elismerésére
irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről (Rögös túró) (Vidékfejlesztési Értesítő 2013. január 14.)
http://www.kormany.hu/download/3/b5/c0000/2013_1.pdf
A Rögös túró hagyományos különleges termek uniós oltalmára irányuló eljárásban benyújtott kérelem kapcsán hozott
határozat és a termékleírás közzététele (Vidékfejlesztési Értesítő 2013. május 10.)
A BIZOTTSÁG 1135/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a Kínából származó vagy onnan szállított
egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről

Az Országos Főállatorvos 13690/2009. számú határozata a Bizottság 1135/2009/EK rendeletének végrehajtására a
melaminnal potenciálisan szennyezett kínai élelmiszerek és takarmányok kapcsán
Beléptetési pontok kijelölése:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A vidékfejlesztési miniszter

116/2011. (XII. 14.) VM rendelete a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról
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A vidékfejlesztési miniszter
szabályozásáról

141/2012. (XII. 27.) VM rendelete a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program

A vidékfejlesztési miniszter 113/2013.

ÚTMUTATÓ
A
TEJ
GYAKORLATÁHOZ

(XII. 10.) VM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

ÉS

TEJTERMÉKEK

ELŐÁLLÍTÁSÁNAK

JÓ

HIGIÉNIAI

2009.
A BIZOTTSÁG 2009/861/EK HATÁROZATA (2009. november 30.) az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben
feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított
átmeneti intézkedésekről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 2013/686/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. november 25.) az egyes bolgár
tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat módosításáról
A BIZOTTSÁG 2009/852/EK HATÁROZATA (2009. november 26.) az egyes román tejfeldolgozó létesítményekben
feldolgozott, nem megfelelő nyers tej, valamint az ilyen létesítmények szerkezeti követelményeinek vonatkozásában a
852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről

II.4. Halak és halászati termékekre vonatkozó szabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról
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
A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2010. január 1-jétől
2013. december 31-ig alkalmazandó)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 702/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 22.) a hatósági Trichinellavizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
2014. január 1-jétől a 1162/2009/EK rendelet hatályát vesztette.
A BIZOTTSÁG 1079/2013/EU RENDELETE (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2014. január 1-jétől
2016. december 31-ig alkalmazandó)
A Tanács 104/2000/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről (2014. január
1-jétől hatályát veszti, de a 4. cikkét 2014. december 12-ig kell alkalmazni.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1379/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a halászati és ak
vakultúra-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 (Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni,
a IV. fejezet és a 45. cikk kivételével, amelyeket 2014. december 13-tól kell alkalmazni.)
A Bizottság 2065/2001/EK rendelete a fogyasztóknak a halászati és akvakultúra-termékekről történő tájékoztatása
tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
A halászati és aquakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének
megfelelően, az említett rendelet mellékleteit és a KSH legfrissebb adatbázisát alapul véve kialakításra került egy, a
hazánkban elfogadott halászati termékek kereskedelmi neveit tartalmazó lista.
A lista 2013. április 26-án megküldésre került az Európai Bizottság részére, továbbá közzétételre került az alábbi weboldalon:
http://halaszat.kormany.hu/europai-unio (Aktuális lista elérhetősége!)
A Tanács 104/2000/EK rendelete a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről (Melléklet:
Magyarország területén elfogadott halászati és akvakultúra termékek kereskedelmi neveinek listája, a változtatás jogát
fenntartjuk)
1. kiadott lista
http://halaszat.kormany.hu/download/a/fb/60000/halterm%C3%A9kek%20lista.pdf
2. kiadott lista
http://halaszat.kormany.hu/download/e/2c/60000/halterm%C3%A9kek%20lista.pdf
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
Módosításai:
 Az 1379/2013/EU RENDELETE 45. cikkét 2014. december 13-tól kell alkalmazni:
45. cikk
Az 1224/2009/EK rendelet módosítása
Az 1224/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1) az 57. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:
„A megfelelés biztosítása érdekében a tagállamok ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzés a piaci értékesítés bármelyik szakaszában
és szállítás közben is történhet.”,
2) az 58. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:
a) a g) pont helyébe a következő szöveg lép:
„g) a fogyasztóknak a(z) 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkében előírt tájékoztatása (*);
__________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) 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 (L 354., 28.12.2013., 1. o.)”.
b) a h) pontot el kell hagyni.



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1380/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a közös
halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

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
A Tanács

2406/96/EK rendelete egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások
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megállapításáról
A Bizottság 3703/85/EGK rendelete egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási
előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
A Tanács 1536/92/EGK
megállapításáról

rendelete a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások

A Tanács 2136/89/EGK rendelete a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósí
tott 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 (Ezt a rendeletet 2014.
augusztus 4-ig kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 2002/249/EK HATÁROZATA (2002. március 27.) a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra
szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel
kapcsolatos egyes védintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt
halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2008/630/EK HATÁROZATA (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt
rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt
akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről

ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.5. Olajokra, zsiradékokra, margarinra vonatkozó szabályok
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. január 1-jétől hatályos)
230. cikk
Hatályon kívül helyezés
(1) Az 1234/2007/EK rendelet hatályát veszti.
Az 1234/2007/EK rendelet alábbi rendelkezései azonban továbbra is alkalmazandók:..
h) a XV. melléklet III. része 3. pontjának b) alpontja 2015. december 31-ig.
232. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
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(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ugyanakkor, …
b) a VII. melléklet VII. része II. pontjának 3. alpontját 2016. január 1-jétől kell alkalmazni;…

A Bizottság 445/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló
2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló
1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési
módszerekről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 299/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 26.) az olívaolaj és az
olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet
módosításáról (2014. január 1-jétől kell alkalmazni)
 A BIZOTTSÁG 1348/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 16.) az olívaolaj és az
olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet
módosításáról (2014. március 1-jétől kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 792/2009/EK RENDELETE (2009. augusztus 31.) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések
rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre
alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok
tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A BIZOTTSÁG 29/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. január 13.) az olívaolajra vonatkozó
forgalmazási előírásokról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 1335/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 13.) az olívaolajra vo
natkozó forgalmazási előírásokról szóló 29/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról (2014. december 13-től
kell alkalmazni.)
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai
nak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról

MÉ 2-4211 irányelv Étolajok (2. kiadás)
Melléklet
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-221.pdf
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása az élelmiszerek elõállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl

1-2-2009/32 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 15. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-76/621 számú elõí
rása az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasav-tarta
lomról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 33. mellékletében megjelent
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Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú

elõírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült élelmiszerek erukasav-tartalmának meghatározási
módszerérõl
A BIZOTTSÁG 1151/2009/EK RENDELETE (2009. november 27.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított
napraforgóolaj importjára az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek
megállapításáról, valamint a 2008/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Beléptetési pontok kijelölése és az eljárási útmutató elérhető az alábbi honlapon:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s

ÚTMUTATÓ A NÖVÉNYOLAJ GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.6. Kakaó-, csokoládé- és édesipari termékekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar
elõírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl

Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú

MÉ 2-84 irányelv Édesipari termékek (3. kiadás)
MÉ 2-102 irányelv Magyar Élelmiszerkönyv 2-102 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott
édesipari termékekről (1. kiadás 2011.)
(Megjelenés dátuma a Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi 1. számában: 2012. január 13.)

ÚTMUTATÓ AZ ÉDESIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.7. Kávéra és kávékészítményekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 18. mellékletében megjelent
elõírása a kávé- és cikóriakivonatokról

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú

MÉ 2-86 irányelv Kávé, kávékeverék, pótkávé és egyéb kávékészítmény (2. kiadás)
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-231.pdf

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 (2013. október 28-tól kell
alkalmazni.)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/113
elõírása az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém termékekrõl

Gyümölcsitalok és üdítőitalok jelölési útmutatója 2007.
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számú

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 italok
ban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről
COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in app
le juice and apple juice ingredients in other beverages (2003/598/EC) – csak angol nyelven jelent meg

ÚTMUTATÓ
AZ
ALKOHOLMENTES
GYAKORLATÁHOZ

ITALOK

GYÁRTÁSÁNAK

JÓ

HIGIÉNIAI

2009.

II.9. Tartósított termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (módosított 3. kiadás)
Vidékfejlesztési Értesítő LXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. július 31.
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-33 számú irányelve a 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 gyümölcstermékek
ről (1. kiadás 2010.)
A BIZOTTSÁG 558/93/EGK RENDELETE (1993. március 10.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekben talál
ható száraz oldható szermaradvány mérésének refraktometrikus módszeréről, az 543/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezé
séről és a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
(Érvényesség: 06/02/2009; elavult lásd JO C 30/2009 P 18)

ÚTMUTATÓ A KONZERVIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT
GYAKORLATÁHOZ

TERMÉKEK

ELŐÁLLÍTÁSÁNAK

JÓ

HIGIÉNIAI

2009.

ÚTMUTATÓ A HŰTÖTT ÉLELMISZEREK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK JÓ HIGIÉNIAI
GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.10. Gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 16. mellékletében megjelent
elõírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekrõl

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 17. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-92/2 számú
elõírása a gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárásról és
vizsgálati módszerrõl
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A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek
hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről

MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (módosított 3. kiadás)
Vidékfejlesztési Értesítő LXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. július 31.
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve az egyes gyorsfagyasztott élelmiszerekről
ÚTMUTATÓ A GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

II.11. Jégkrémre vonatkozó szabályok
MÉ 2-5210 irányelv Jégkrémek (2. kiadás)
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-401.pdf
ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.12. Mézre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében megjelent
előírása a mézről

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú

Értelmező dokumentum a 2001/110/EK irányelv végrehajtásához
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok

MÉ 2-100. sz. irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről (1. kiadás 2009.)
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
A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–
2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfi
nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

A méhészeti ágazat helyzete Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a méhészeti ágazat helyzetéről
(2012/C 99 E/13)
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A méhek egészségi állapota és a méhészeti ágazat Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a
méhek egészségi állapotáról és a méhészeti ágazatot érintő kihívásokról (2011/2108(INI)) (2013/C 153 E/06)

II.13. Cukorra és cukortermékekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 20. mellékletében megjelent
elõírása az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekrõl

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú

A BIZOTTSÁG 1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.) az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor
minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról

MÉ 2-83 irányelv Egyes cukortermékek
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-241.pdf
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 31. mellékletében megjelent
elõírása a cukortermékek vizsgálati módszereirõl

Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-79/796 számú

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
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.fvm.gov.hu/doc/upload/200811/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

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
A TANÁCS 2013/51/EURATOM IRÁNYELVE (2013. október 22.) a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt
vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról
(A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. november 28-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a
Bizottsággal.)

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

SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/3e/40000/25_szikviz.pdf
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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
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
A Kormány 1224/2011.
A Kormány 1379/2012.

(VI. 29.) Korm. határozata az Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról
(IX. 20.) Korm. határozata az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL ELISMERT TERMÉSZETES ÁSVÁNYVIZEK JEGYZÉKE (2012/C 83/01)

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.pdf

Izland és Norvégia által elismert természetes ÁSVÁNYVIZEK JEGYZÉKE
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_iceland_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_norway_en.pdf

OGYFI által elismert ásványvizek jegyzéke
További információ ásványvízről, benne az elfogadott ásványvizek jegyzéke („list of natural mineral waters”)
ÚTMUTATÓ A CSOMAGOLT VÍZRE VONATKOZÓ HELYES EURÓPAI HIGIÉNIAI GYAKORLATOKRÓL
(Felülvizsgált változat)
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/eu_guide_wholesale_market_management_2012_hu.pdf

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

II.15. Gabonaipari termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 2-61 irányelv Malomipari termékek (3. módosított kiadás)
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-201.pdf
A BIZOTTSÁG 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnoló
giával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról
A BIZOTTSÁG 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
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató 2. kiadása az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s

ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

II.16. Sütőipari termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 1-3/81-1 előírás Egyes kenyerek és péksütemények (Kötelező alkalmazás időpontja: 2004. május 1.)
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MÉ 2-81 irányelv Sütőipari termékek (4. kiadás)
Magyar Élelmiszerkönyv 2-103 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sütőipari
termékek 1. kiadás 2012. (Vidékfejlesztési Értesítő 7. szám 2012. március 30. Módosítása: Vidékfejlesztési Értesítő 9.
szám 2012. május 30.)

II.17. Száraztésztákra vonatkozó szabályok
MÉ 2-85 irányelv Száraztészták (2. kiadás)
Vidékfejlesztési Értesítő LXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. július 31.
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-321 számú irányelve a száraztésztákról
ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

II.18. Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó szabályok
MÉ 2-8720 irányelv Fűszerpaprika őrlemény (2. kiadás)
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-211.pdf

II.19. Sörre vonatkozó szabályok
MÉ 2-96 irányelve Sör (3. kiadás)
MÉ 2-702 irányelve A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-702 számú irányelve a sörről
(Vidékfejlesztési Értesítő 2013. május 17.)

MÉ 2-106 irányelve A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-106 számú irányelve a
megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sörökről (Vidékfejlesztési Értesítő 2013. május 17.)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 2. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

1-1-87/250 számú

A 1169/2011/EU RENDELETE alapján 2014. december 13-tól hatályát veszti a fenti MÉ alapjául szolgáló 87/250/EGK
irányelv.

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

II.20. Szeszesitalokra vonatkozó szabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról,
megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet
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hatályon kívül helyezéséről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 1065/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) a szeszes italok meghatározásáról, megne
vezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A BIZOTTSÁG 716/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 25.) a szeszes italok
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról
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

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

MÉ 2-94. irányelv gyümölcslikőrborok
Új számozású MÉ: http://www.omgk.hu/Mekv/2/2-701.pdf
Vidékfejlesztési Értesítő LXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. július 31.
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú irányelve a gyümölcsborról
A Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott
gyümölcsborról
A Tanács 1601/91/EGK rendelete (1991. június 10.) az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú
koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
A vidékfejlesztési miniszter 33/2010.
mint az érzékszervi bírálók képzésérõl
A Bizottság 2870/2000/EK
megállapításáról.

(XI. 25.) VM rendelete az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl, vala

rendelete a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek

A BIZOTTSÁG 2010/133/EU AJÁNLÁSA (2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthé
jas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az
ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
A pénzügyminiszter 43/2009.
részletes szabályairól

(XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 2. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

1-1-87/250 számú

A 1169/2011/EU RENDELETE alapján 2014. december 13-tól hatályát veszti a fenti MÉ alapjául szolgáló 87/250/EGK
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irányelv.

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 30. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása az etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázatról

3-1-76/766 számú

/AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/17/EU IRÁNYELVE (2011. március 9.) a 71/317/EGK, a 71/347/EGK,
a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon
kívül helyezéséről alapján 2015. december 1-jei hatállyal hatályát veszti a fenti MÉ alapjául szolgáló 76/766/EGK irányelv./

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)
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

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

II.22. Gombákra vonatkozó szabályok
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
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 gyûjtéséről

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
Módosítása: A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról
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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
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
Adalékanyag engedélyezési kérelem, útmutató:
Practical guidance for applicants on the submission of applications on food additives, food enzymes and food flavourings
(Version 5 Updated on 21 June 2013)
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról
(az új adalékanyagszabályozást 2013. június 1-jétől kötelező alkalmazni!)
A BIZOTTSÁG 1129/2011/EU RENDELETE 2. cikk (5) bekezdése alapján „Az e rendeletnek nem megfelelő, de 2013.
június 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek a minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő lejártáig
forgalmazhatók.”
2013. 10. 14-i egységes szerkezet:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20131014:HU:PDF
A fenti egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:


A BIZOTTSÁG 1068/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és ta
nácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós
lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 1069/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és ta
nácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339)
felhasználása tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 1152/2013/EU RENDELETE (2013. november 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról
szóló, 1129/2011/EU rendelet magyar nyelvi változatának helyesbítéséről



A BIZOTTSÁG 1274/2013/EU RENDELETE (2013. december 6.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszeradalékanyagok tekintetében történő módosításáról

Adatbázis az adalékanyagokról (nem naprakész az adatbázis!):
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
Útmutató az élelmiszer-adalékanyag rendeletben használatos élelmiszer-kategóriák leírására (angol nyelvű):
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_1333-2008_descriptors_annex2_20131218_en.pdf
Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties [29.11.2013]
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http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_en.pdf
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 5. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 számú előírása
az édesítőszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról
Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 50/2013. (VI. 17.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete (R.) 4. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú
előírása az élelmiszerekben használható színezékekről
Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 50/2013. (VI. 17.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 3. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú
előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerekről
Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 50/2013. (VI. 17.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
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 lét
rehozásáról
A BIZOTTSÁG 231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi ren
delet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer- adalékok specifikációinak meghatározásáról /A rendeletet 2012. de
cember 1-jétől kell alkalmazni, a mellékletben a szteviol-glikozidokra (E 960) és a bázikus metakrilát-kopolimerre (E 1205)
megadott specifikációt azonban e rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell alkalmazni./

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 724/2013/EU RENDELETE (2013. július 26.) a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra
vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 739/2013/EU RENDELETE (2013. július 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. mellékletének a magas sztigmaszterin- tartalmú növényi szterineknek a fagyasztásra kész alkoholos
koktélokban stabilizátorként történő felhasználása, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a
„magas sztigmaszterin- tartalmú növényi szterinek” élelmiszer-adalékanyag specifikációi tekintetében történő
módosításáról
 A BIZOTTSÁG 816/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. mellékletének a semleges metakrilát- kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer szilárd
táplálékkiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU bizottsági
rendelet mellékletének a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205), a semleges metakrilát-kopolimer és az
anionos metakrilát- kopolimer specifikációi tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 817/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktenilborostyánkősavval módosított gumiarábikum tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1274/2013/EU RENDELETE (2013. december 6.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszeradalékanyagok tekintetében történő módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 8. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/84 számú
előírása a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok tisztasági követelményeiről
Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 151/2012. (XII. 29.) VM rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok
kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 6. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
írása az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményeiről
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1-2-2008/60 számú elő

Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 151/2012. (XII. 29.) VM rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok
kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 7. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú
előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről
Hatályát vesztette: A vidékfejlesztési miniszter 151/2012. (XII. 29.) VM rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok
kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása az élelmiszerek elõállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl

1-2-2009/32 számú

A BIZOTTSÁG 258/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi be
hozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról,
valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A BIZOTTSÁG 2010/561/EU HATÁROZATA (2010. május 25.) a nitrit egyes húskészítményekhez történő hozzáadá
sával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről
További információk az adalékanyagokról:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/altalanos-ismerteto-az-adalekanyagokrol
Kérdések és válaszok az élelmiszer-adalékokról (2011. november):
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
Angol nyelvű útmutató tervezet az adalékanyagokról:
FOOD STANDARDS AGENCY CONSULTATION DRAFT GUIDE TO COMPLIANCE ON FOOD ADDITIVES
LEGISLATION
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/consultation/guidefoodadditives-conseng.pdf

III.2. Technológiai segédanyagok
1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról

III.3. 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 ta
nácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 985/2013/EU RENDELETE (2013. október 14.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és taná
csi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
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 (2013. április 22-től alkalmazandó!)
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Aromaanyagokra vonatkozó adatbázis:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/database/dsp_search.cfm
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
Az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendelete (1996. október 28.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén
használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról
A 872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 6. cikke szerint: A 2232/96/EK rendelet hatályon kívül helyezése
(1) Az 1334/2008/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a 2232/96/EK rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében az aromaanyagok 
nak a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listája alkalmazásának kezdete 2013. április 22. (2) A 2232/96/EK rendelet 1. és 2. cikke, 3.
cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, továbbá melléklete azonban továbbra is alkalmazandó az értékelés alatt álló aroma
anyagokra, amíg értékelt aromaanyagként be nem kerülnek az uniós lista A. részébe, vagy amíg nem törlik őket a listáról. Az említett cikkekben szereplő az
aromaanyagok nyilvántartására való hivatkozásokat az uniós lista A. részére való hivatkozásként kell értelmezni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK
felhasználásra kerülő füstaromákról

rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy

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
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
A BIZOTTSÁG 1565/2000/EK RENDELETE (2000. július 18.) a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében egy értékelési program elfogadásához szükséges intézkedések megállapításáról
(A 872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE alapján hatályát vesztette 2013. április 22-től, azonban az értékelés
alatt álló aromaanyagokra továbbra is alkalmazandó.)
Aromaregiszter: A Bizottság 1999/217/EK határozata (1999. február 23. ) 1996. október 28.-i 2232/96/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok
nyilvántartásának elfogadásáról
(A 872/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE alapján hatályát vesztette 2013. április 22-től.)
Aromákra vonatkozó útmutató (angol nyelvű dokumentum):
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Flavourings_guidelines.pdf

III.4. 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
A Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban való felhasználásának korlátozásáról
A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról
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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
Magyarázat, regiszter és kérdések-válaszok (angol nyelvű):
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/note_recycling_processes_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/register_recycl_processes_art13_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/quanda_recycling_processes_en.pdf
EFSA útmutató újrafeldolgozott műanyag újrafeldolgozási eljárása engedély kérelmének benyújtásához:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/717.htm
EFSA vélemény az élelmiszerekkel érintkezésben alkalmazandó újrafeldolgozott PET előállítási eljárásának értékelési
szempontjairól:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184.htm
A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és
intelligens anyagokról és tárgyakról
Angol nyelvű útmutató a rendelethez:
EU Guidance to the Commission Regulation (EC) No 450/2009 of 29 May 2009 on active and intelligent materials and
articles intended to come into contact with food.
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_active_and_intelligent_scofcah_231111_en.pdf
Regiszter:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/ec_register_active_intelligent_en.pdf
A BIZOTTSÁG 10/2011/EU RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról
Átmeneti lista a műanyagokban felhasznált adalékanyagok tekintetében:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/080410_provisional_list_7_211009.pdf
A BIZOTTSÁG 2010/169/EU HATÁROZATA (2010. március 19.) a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmi
szerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanya 
goknak – a 2002/72/EK irányelvben foglalt – uniós listájára történő fel nem vételéről
Megjegyzés (angol nyelvű):
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/20100323_memo_triclosan_en.pdf
A műanyagokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató (Irish FSA):
http://easydoc.fsai.ie/
A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különle
ges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára
vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról
A NÉBIH behozatallal kapcsolatos tájékoztató anyaga eljárási útmutatóval együtt az alábbi weblapon található:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s

9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás
feltételeiről
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A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ regenerált cellulózfilmekrõl

1–2–2007/42 számú

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 23. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–78/142 számú
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyak
kal szemben támasztott minõségi követelményekrõl
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 26. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–82/711 számú
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag tárgyak komponenseinek
kioldódási vizsgálatairól
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ kerámiatárgyakról

1–2–84/500 számú

A Kormány 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl (2013. január 1. napján lépett hatályba)
Módosítása: A Kormány 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

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 (2013. február 28-án lépett hatályba)

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
A Bizottság 2013/C 348/02 közleménye a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i
2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok
címeinek és hivatkozásainak közzététele)
Az élelmiszerekkel érintkező anyagok szabályozásának területén létrehozott adatbázis:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FCM&auth=SANCAS
Az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó előírások (2011. február 10.!) –angol nyelvű
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/ReferencesEurNatLeg_20091026.pdf
Nemzeti kontakt pontok:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/nat_contact_points_en.pdf
Európai és a nemzeti hatóságok elérhetőségei:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/auth_ref_en.pdf
Európai szakmai szervezetek elérhetőségei:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/euro_contact_points_en.pdf
Nemzeti jogszabályok jegyzéke:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/sum_nat_legis_en.pdf
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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
A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok
felső határértékeinek meghatározásáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:


A BIZOTTSÁG 1067/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) az 1881/2006/EK rendeletnek a szárazföldi
állatok májában található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k mint szennyező anyagok felső ha 
tárértékei tekintetében történő módosításáról (A rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.)

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

17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről
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

Útmutató a gabonák, gabonakészítmények mintavételéhez (angol nyelvű dokumentum)
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://www.gabonatermesztok.hu/files/Fuzarium_1.pdf
A BIZOTTSÁG 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó italok
ban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről
COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in app
le 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
A BIZOTTSÁG 252/2012/EU RENDELETE (2012. március 21.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok,
dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k koncentrációjának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és
vizsgálati módszerek megállapításáról és az 1883/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2012. április 12-től
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kell alkalmazni!)
A BIZOTTSÁG 2011/516/EU AJÁNLÁSA (2011. augusztus 23.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló
dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről
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):
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm
A BIZOTTSÁG 333/2007/EK RENDELETE (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló ólom, kadmium,
higany, szervetlen vegyületben lévő ón, 3-MCPD és policiklikus aromás szénhidrogének mennyiségének hatósági
ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról

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)
A BIZOTTSÁG 2010/133/EU AJÁNLÁSA (2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és csonthé
jas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint az
ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
A BIZOTTSÁG 2010/161/EU
gok nyomon követéséről

AJÁNLÁSA (2010. március 17.) az élelmiszerekben fellelhető perfluor-alkilezett anya

A BIZOTTSÁG 2010/307/EU

AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről

A BIZOTTSÁG

AJÁNLÁSA (2011. 01.10.) az élelmiszerek akrilamidszintjének vizsgálatáról

A BIZOTTSÁG 2013/647/EU

AJÁNLÁSA (2013. november 8.) az élelmiszerek akrilamidszintjének vizsgálatáról

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
Részletes információk az akrilamidról (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acryl_database_en.htm
Az Európai Burgonya-feldolgozók Egyesületének videofilmje angol nyelven, magyar feliratokkal is ismerteti, hogyan süssük
a burgonyát úgy, hogy jó minőségű, biztonságos (kevés akrilamidot tartalmazó) sült krumpli kerüljön az asztalunkra:
www.goodfries.eu
A BIZOTTSÁG 2012/154/EU AJÁNLÁSA (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és
élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 850/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról
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IV.2. Állatgyógyászati szermaradék és egyéb maradékanyagok (reziduum)
A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére
vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról
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
A BIZOTTSÁG 37/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű
élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 489/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 27.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a részben az izraeli akut paralízis vírus
köpenyfehérjéjét, részben intergénikus régióját kódoló vírus-ribonukleinsavval homológ kettős szálú
ribonukleinsav hatóanyag tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1056/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osz
tályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a neomicin nevű anyag tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1057/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osz
tályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a mangán-karbonát nevű anyag tekintetében történő módo
sításáról
 A BIZOTTSÁG 1235/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 2.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a diklazuril nevű anyag tekintetében történő
módosításáról
 A BIZOTTSÁG 19/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 10.) a farmakológiai ható
anyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályo 
zásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a kloroform nevű anyag tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 20/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 10.) a farmakológiai ható
anyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályo 
zásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a butafoszfán nevű anyag tekintetében történő módosításáról

2377/90/EGK rendelete (1990. június 26.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati
készítmények maximális maradékanyag határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról (2009.
július 5-én hatályát vesztette, de az V. mellékletét még alkalmazni kell.) Az I.-IV. mellékletét 2010. február 8-ig
kellett alkalmazni.
A Tanács

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

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták
állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas
maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről
A fenti rendelet az alábbi uniós irányelv és határozatok végrehajtását szolgálja:
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A TANÁCS 96/23/EK IRÁNYELVE (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok
maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a
89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 97/747/EK HATÁROZATA (1997. október 27.) az egyes állati termékekben lévő egyes anyagok és azok
maradványai ellenőrzése céljából a 96/23/EK tanácsi irányelvben előírt mintavétel szintjeinek és gyakoriságának a
megállapításáról
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
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
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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 2013/422/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. augusztus 1.) a harmadik
országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló
2011/163/EU határozat módosításáról
A BIZOTTSÁG 2005/34/EK HATÁROZATA (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű ter
mékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról
A BIZOTTSÁG 98/536/EK HATÁROZATA (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti
referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról
A BIZOTTSÁG 2002/249/EK HATÁROZATA (2002. március 27.) a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra
szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2002/994/EK HATÁROZATA (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel
kapcsolatos egyes védintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2006/27/EK HATÁROZATA (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt,
lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről
A BIZOTTSÁG 2008/630/EK HATÁROZATA (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra
szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt
akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről

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 növényvédőszermaradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 34/2013/EU RENDELETE (2013. január 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
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tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans DSM 14940 és DSM 14941 törzsei, ciprokonazol,
difenokonazol, ditiokarbamátok, folpet, propamokarb, spinozad, spirodiklofen, tebufenpirad és tetrakonazol
szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 35/2013/EU RENDELETE (2013. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf,
indoxakarb, piraklosztrobin és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 212/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. mellékletének az említett mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítések és
módosítások tekintetében való felváltásából
A BIZOTTSÁG 241/2013/EU RENDELETE (2013. március 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található
klórantraniliprol, fludioxonil és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról
Helyesbítés a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok
megengedett határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV.
mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 31-i 839/2008/EK bizottsági rendelethez
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes
termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol,
pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról szóló, 2011. május 26-i 524/2011/EU bizottsági rendelethez
A BIZOTTSÁG 251/2013/EU RENDELETE (2013. március 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid,
bifenazát, kaptán, fluazinam, fluopikolid, folpet, krezoxim-metil, pentiopirád, prokinazid, piridát és tembotrion
megengedett szermaradék- határértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 293/2013/EU RENDELETE (2013. március 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található emamektinbenzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glifozát, foszmet, piraklosztrobin, spinozad és spirotetramát
megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 500/2013/EU RENDELETE (2013. május 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található
acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus BV-0001. törzse, azoxistrobin, klotianidin, fenpirazamin,
heptamaloxiloglükán, metrafenon, Paecilomyces lilacinus 251. törzse, propikonazol, quizalofop-P,
spiromezifen, tebukonazol, tiametoxám és cukkini sárga mozaik vírus legyengített vírustörzse szermaradékhatárértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 668/2013/EU RENDELETE (2013. július 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB,
dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 772/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenilamin legmagasabb megengedett szermaradék- határértéke tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 777/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klodina
fop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalikarb, malein-hidrazid, mepanipirim, metkonazol, proszulfo
karb és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (Ezt a rendele
tet 2014. március 6-tól kell alkalmazni).



A BIZOTTSÁG 834/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén az acekinocil, a bixa
fen, a diazinon, a difenokonazol, az etoxazol, a fenhexamid, a fludioxonil, az isopirazam, a lambda-cihalotrin,
a profenofosz és a protiokonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 1004/2013/EU

RENDELETE (2013. október 15.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
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tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 8-hidroxikino
lin, ciprokonazol, ciprodinil, fluopiram, nikotin, pendimetalin, pentiopirád and trifloxistrobin maradék
anyag-határértéke tekintetében történő módosításáról


A BIZOTTSÁG 1138/2013/EU RENDELETE (2013. november 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található biterta
nol, klórfenvinfosz, dodin és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 1317/2013/EU RENDELETE (2013. december 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-D,
beflubutamid, ciklanilid, dinikonazol, floraszulam, metolaklór és S-metolaklór, valamint milbemektin mara
dékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉK KERESÉS AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ (magyar nyelven is):
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=commodity.selection
A BIZOTTSÁG 788/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 31.) a 2013., 2014. és 2015.
évre vonatkozó, 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, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (2013. január 1-jén lép
hatályba)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:



A BIZOTTSÁG 481/2013/EU RENDELETE (2013. május 24.) a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek a
növényvédő szerek és termékek kombinációinak ellenőrzése céljából Horvátország által veendő és elemzendő min
ták száma tekintetében történő kiigazításáról

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2010. (V. 12.) FVM rendelete a növényi és állati eredetű élelmi
szerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértéké
ről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú
élelmiszerekről és bébiételekről

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

IV.4. Mikrobiológia
A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:


A BIZOTTSÁG 1019/2013/EU RENDELETE (2013. október 23.) a 2073/2005/EK rendelet I. mellékletének a
halászati termékekben található hisztamin tekintetében történő módosításáról

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)
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 (angol nyelvű dokumentum)
Implementation of microbiological criteria to infant formulae, follow-on formulae and baby food (angol nyelvű dokumen
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tum)
f

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető
mértékéről.

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az
ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól
A BIZOTTSÁG 2010/678/EU HATÁROZATA (2010. november 5.) az egyes fogyasztásra kész élelmiszerekben a Lis
teria monocytogenes előfordulási gyakoriságát vizsgáló, a tagállamokban végrehajtandó összehangolt monitoringprogramhoz
nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
(A fenti rendelet ezen irányelv alapján nem lett módosítva: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/99/EK
IRÁNYELVE (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat
módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről)
A BIZOTTSÁG 743/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 31.) a Törökországból származó,
emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről (Ezt a rendeletet 2014.
augusztus 4-ig kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 2007/642/EK HATÁROZATA (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt
halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről

IV.5. Radiológia
A Tanács 733/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik
országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről

A Bizottság 1609/2000/EK (2000. július 24.) rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik
országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi rendelet
alkalmazásából kizárt termékek jegyzékének létrehozásáról

A Bizottság 1635/2006/EK rendelete

(2006. november 6.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a
harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

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

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
A TANÁCS 2013/51/EURATOM IRÁNYELVE (2013. október 22.) a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt
vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról
(A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. november 28-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a
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Bizottsággal.)

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

275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről
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 radioaktivitásszint 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 consequ 
ence 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 3954/87/EURATOM rendelete (1987. december 22.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének
megállapításáról
A Tanács 2219/89/EGK rendelete (1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet
követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről
A Bizottság 944/89/EURATOM rendelete (1989. április 12.) a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően a kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető
határértékének megállapításáról
A Bizottság 770/90/EURATOM rendelete (1990. március 29.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető mértékének megállapításáról

A BIZOTTSÁG 996/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 26.) a Japánból származó vagy
onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára
vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (Ezt a
rendeletet hatálybalépésének napjától 2014. március 31-ig kell alkalmazni.)
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IV.6. Nem állati eredetű, harmadik országokból származó élelmiszerekre
vonatkozó 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 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos
nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő
végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 925/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 25.) a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára
vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I.
mellékletének módosításáról
 A BIZOTTSÁG 1355/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 17.) a 882/2004/EK eu
rópai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonat
kozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékleté
nek módosításáról
A kijelölt ellenőrzési pontok listája elérhető az alábbi honlapon:
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm
Útmutató harmadik országból származó bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozatalára és fo
kozott hatósági ellenőrzéséről szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő termékek ellenőrzéséhez
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/elelmiszer_fokoz
ott_import_ell/zgy_fokimp_utmutato.html
A Bizottság 2010/458/EU határozata (2010. augusztus 18.) a 669/2009/EK rendelet alapján a máltai takarmány- és
élelmiszer-ipari vállalkozók jóváhagyott telephelyein végzendő fizikai ellenőrzések engedélyezéséről
Results of border checks carried out by the EU Member States and Norway on imports of feed and food of non-animal origin
subject to increased level of official controls – products listed in Annex I to Regulation (EC) No 669/2009
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/docs/results_ms_border_controls_2012_en.pdf
Questions & Answers Paper on the provisions of Commission Regulation (EC) No 669/2009 as regards the increased level of
official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/docs/QandA_paper_en.pdf
A BIZOTTSÁG 1152/2009/EK RENDELETE (2009. november 27.) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos
élelmiszerekre az aflatoxinnal való fertőződésük kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a
2006/504/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 2008/47/EK HATÁROZATA (2007. december 20.) a földimogyoró és a belőle készített termékek
aflatoxintartalmának kimutatására az Amerikai Egyesült Államok által végzett, kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról

Útmutató a hatóságok részére az aflatoxin szennyezettség ellenőrzése tárgyában 2010. november
Egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való fertőződésük kockázata miatti
ellenőrzések eljárási útmutatója
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/elelmiszer_fokoz
ott_import_ell/zgy_aflatoxin_utmutato.html
A BIZOTTSÁG

91/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. január 31.) a Ghánából és Indiából
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származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó
görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az
1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról (2013. február 18-tól kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 844/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. augusztus 23.) a Kanada által az ochratoxinA kimutatása céljából a búzán és búzaliszten végzett, kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 2011/402/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. július 6.) az Egyiptomból importált gö
rögszénamagvakra, valamint egyes magvakra és babfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 258/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi be
hozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról,
valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
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
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató 2. kiadása az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A BIZOTTSÁG 1151/2009/EK RENDELETE (2009. november 27.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított
napraforgóolaj importjára az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek
megállapításáról, valamint a 2008/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
Angol nyelvű útmutató az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/summary20062008_en.pdf
A BIZOTTSÁG 1135/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a Kínából származó vagy onnan szállított egyes
termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről
Az Országos Főállatorvos 13690/2009. számú határozata a Bizottság 1135/2009/EK rendeletének végrehajtására a
melaminnal potenciálisan szennyezett kínai élelmiszerek és takarmányok kapcsán
Beléptetési pontok kijelölése:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
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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
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

A TANÁCS 207/2009/EK RENDELETE (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (kodifikált változat)

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. szeptember 6-tól hatályos)

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (2012. július 1-jétől hatályos)
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A Kormány 114/2013.

(IV. 16.) Korm. rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

Az Országgyűlés 63/2012.
A Kormány 1374/2013.

(IX. 28.) OGY határozata a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról

(VI. 27.) Korm. határozata a Magyar Eredetvédelmi Tanácsról

V.3. Élelmiszer földrajzi jelzései és eredetvédelem
A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet
megjelöléseinek oltalmáról (Hatályát vesztette 2013. január 3-án!)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a mezőgazdasági
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (2013. január 3-tól hatályos!)
Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez
A Bizottság 1898/2006/EK rendelete (2007. december 14.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredet megjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról,
megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
Uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások:
 Békési szilvapálinka, Gönci barackpálinka, Kecskeméti barackpálinka, Szabolcsi almapálinka,
Szatmári szilvapálinka
 Göcseji körtepálinka, Pannonhalmi törkölypálinka, Újfehértói meggypálinka
Bővebb információ: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem
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
Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és a termékleírások:
 Budapesti téliszalámi, Szegedi (téli)szalámi, Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász, Csabai
kolbász/Csabai vastagkolbász, Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika, Magyar
szürkemarha hús, Alföldi kamillavirágzat, Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény
 Hajdúsági torma, Makói vöröshagyma/Makói hagyma, Gönci kajszibarack, Szőregi rózsatő
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők:
 Szentesi paprika
Bővebb információ: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem
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 985/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Hajdúsági torma (OEM))
A BIZOTTSÁG 1052/2009/EK RENDELETE (2009. november 5.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma
[OEM])
A BIZOTTSÁG 530/2010/EU RENDELETE (2010. június 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölé
sek 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])
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A BIZOTTSÁG 986/2010/EU RENDELETE (2010. november 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegje
lölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika
[OEM])
A BIZOTTSÁG 484/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. május 18.) egy elnevezésnek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Gönci kajszibarack [OFJ])
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)]

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
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 (Az utolsó megjelent egységes szerkezetű szöveg)
A Bizottság

A BIZOTTSÁG 2013/444/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. augusztus 28.) a szobahőmérsékleten tá
rolható tej, az ultrapasztőrözött tej, a mikroszűréssel kezelt pasztőrözött tej és a magas hőmérsékleten pasztőrözött tej eredet 
jelzésére szolgáló módszerekről szóló olaszországi rendelettervezetről

Bizottság 2010/C 341/03 közleménye – Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy olta
lom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott összetevők felhasználásával készült élelmiszerek címkézéséhez

Bizottság 2010/C 341/04 közleménye – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási
rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások
További információk és adatbázisok:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm
Részletes keresés:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?recordStart=0&recordPerPage=10&recordEnd=10&filter.status=REGIS
TERED&sort.milestone=desc
Kijelölt hatóságok:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/national-authorities_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/compliance-authorities_en.pdf

V.4. Hagyományos különleges tulajdonság elismerése
509/2006/EK rendelet (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági
termékekről és élelmiszerekről (Hatályát vesztette 2013. január 3-án!)
A Tanács

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a mezőgazdasági
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termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (2013. január 3-tól hatályos!)
Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági
termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
A Bizottság

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

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek közösségi elismeré 
sére irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről (TEPERTŐS POGÁCSA - MAGYARORSZÁG)

Bejegyzési kérelem közzététele (2012/C 180/11) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági
termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján „TEPERTŐS
POGÁCSA”
A BIZOTTSÁG 1144/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. november 13.) egy elnevezésnek a hagyo
mányos különleges termékek jegyzékébe való bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT])

Bejegyzési kérelem ismételt közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és
élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 8. cikkének (2) bekezdése alapján - HA
GYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM A TANÁCS 509/2006/EK REN
DELETE „BRATISLAVSKÝ ROŽOK”/„PRESSBURGER KIPFEL”/„POZSONYI KIFLI” - SZLOVÁKIA
A BIZOTTSÁG 729/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 8.) egy elnevezésnek a hagyomá
nyos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli
[HKT])

Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós elismerésére
irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről (Rögös túró) (Vidékfejlesztési Értesítő 2013. január 14.)
http://www.kormany.hu/download/3/b5/c0000/2013_1.pdf
A Rögös túró hagyományos különleges termek uniós oltalmára irányuló eljárásban benyújtott kérelem kapcsán hozott
határozat és a termékleírás közzététele (Vidékfejlesztési Értesítő 2013. május 10.)

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
Eredetvédelemről, hagyományos különleges termékekről több információ:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem
További információk és adatbázisok:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm
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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 (2011. augusztus 1-jétől hatályos)

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010.
kenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
A Kormány 1317/2011.

(V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevé

(IX. 19.) Korm. határozata a vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/vendeglatas_ghp/utm
utato_egyseges_szerkezetben
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/8/27/30000/VENDEGLATAS_GHP_2012%2003%2007.pdf

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER ÉS ITALADAGOLÓ AUTOMATÁK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS AZ
ITALCSAPOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ (2013. februári módosított változat)

VI.2. Ételmérgezés, ételfertőzés
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
Az emberi erőforrások minisztere 1/2014.

(I. 16.) EMMI rendelete a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

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
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Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 847/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 19.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XVII. mellékletének a higany tekintetében történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 848/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 19.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XVII. mellékletének a fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról
 Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2008. október 8-i
987/2008/EK bizottsági rendelethez
 A BIZOTTSÁG 1272/2013/EU RENDELETE (2013. december 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez (2011/C 28/01)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2001/EU bizottsági rendelethez
 Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendelethez
 A BIZOTTSÁG 618/2012/EU RENDELETE (2012. július 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 487/2013/EU RENDELETE (2013. május 8.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és
tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
 A BIZOTTSÁG 758/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 7.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének
módosításáról
 A BIZOTTSÁG 944/2013/EU RENDELETE (2013. október 2.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és
tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek
forgalmazásáról és felhasználásáról (2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
Módosítása: A BIZOTTSÁG 837/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. június
25.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájé
koztatási követelmények tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a
Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (2013.
szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 414/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról
(2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
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A BIZOTTSÁG 945/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELE TE (2013. október 2.) a cipermetrin létező hatóanyag
8-as terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 955/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 4.) a propikonazol létező hatóanyag
9-es terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1032/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a brómecetsavnak a 4.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1033/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a réz-szulfát-pentahidrátnak a
2. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1034/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a foszfinképző alumíniumfoszfid hatóanyag 20-as terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1035/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a benzoesavnak a 3. és a 4.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1036/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) az etofenproxnak a 18.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1037/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) az IPBC-nek a 6.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1038/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a tebukonazolnak a 7. és 10.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 1039/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) a nonánsavnak a 2.
terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának módosításáról
A BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második
szakaszáról
A Kormány 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának
egyes szabályairól (2013. szeptember 1-jén lépett hatályba)

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

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
Állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyéhez tartozó anyagok:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 26.) EüM rendelete az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
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intézkedésekről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről

VI.4. Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, és vitaminnal,
ásványi anyaggal és egyéb anyaggal dúsított élelmiszerek
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 1. mellékletében megjelent
előírása az élelmiszerek tápérték jelöléséről

Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú

/A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete szerint a Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása 2. kiadásának
megfelelő, de a rendelet 1. melléklete szerinti új előírásainak nem megfelelő termékek 2012. október 31-ig
forgalmazhatóak./
A 1169/2011/EU RENDELETE alapján 2014. december 13-tól hatályát veszti a fenti MÉ alapjául szolgáló 90/496/EGK
irányelv.

Lásd az I/11. pontot!

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://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_summary_table_january_2013.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

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

ÚTMUTATÓ Guidance document for competent authorities, methods of analysis for the determination of the fibre content
declared on a label for the control of compliance with EU legislation
ÚTMUTATÓ az illetékes hatóságok részére az élelmiszer jelölésén feltüntetett rosttartalom meghatározását szolgáló
analitikai módszerekre vonatkozóan (magyar nyelvű dokumentum)
Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról
A fenti egységes szerkezetben szereplő 1047/2012/EU RENDELET 2. cikke alapján a 2014. június 1-jét megelőzően forga
lomba hozott azon termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendelet által módosított 1924/2006/EK rendeletben előírt kö
vetelményeknek, a készletek kimerüléséig forgalmazhatók /„CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM” állítás
ra vonatkozó új bejegyzés/.
Módosítása 2014. december 13-tól: 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 bizottsá 
gi irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
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„A tápanyagösszetételre vonatkozó állítások jegyzéke” P7_TA(2012)0022 Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfogla
lása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag- összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bi
zottsági rendelet tervezetéről (2013/C 239 E/06)

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
A nemzeti erőforrás miniszter 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről
Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról
Módosítása 2014. december 13-tól: 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 bizottsá 
gi irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
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
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
Uniós regiszter a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról
(angol nyelvű)
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm
A Bizottság 2009/345/EK határozata (2009. április 22.) a Bacillus subtilis natto által termelt K2-vitaminnak (menakinon)
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2010/331/EU HATÁROZATA (2010. június 14.) a vas-nátrium EDTA-nak a 258/97/EK európai par
lamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/320/EU HATÁROZATA (2011. május 27.) a króm-pikolinátnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
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
Az OÉTI honlapján:
 a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról

a dúsított élelmiszerekről

az UL (Upper Level), azaz a vitaminok, ásványi anyagok legfelső tolerálható szintjéről
A Kormány honlapján további információk:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tapanyag-osszetetelre-es-egeszsegre-vonatkozo-allitasok
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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
Módosítása 2014. december 13-tól: 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

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

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
A Bizottság

A BIZOTTSÁG 907/2013/EU RENDELETE (2013. szeptember 20.) az általános megjelölések (megnevezések) hasz
nálatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról
A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését,
illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett
állítások jegyzékének megállapításáról (A rendeletet 2012. december 14-től kell alkalmazni) (Új egységes szerkezet!)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
 A BIZOTTSÁG 1018/2013/EU RENDELETE (2013. október 23.) a nem a betegségek kockázatának csökken
tését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, enge 
délyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról
 A BIZOTTSÁG 40/2014/EU RENDELETE (2014. január 17.) egy nem a betegségek kockázatának csökkenté
sét, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás en
gedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról

Az egészségre vonatkozó állítások szövegezésével kapcsolatos útmutató (angol nyelvű):
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/9/8/2/CH1176/CMS1202981598040/flexibility_of_wording_principles.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

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
A Bizottság
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A Bizottság 984/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a nem betegségek kockáz atának
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 kocká
zatának 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 kocká
zatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 383/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatá
nak 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 engedélyezésé
ről, illetve engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatá
nak csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélye
zéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 958/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek koc
kázatának 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 engedélyezésé
nek elutasításáról
A BIZOTTSÁG 1162/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockáza
tának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításá
ról
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
A BIZOTTSÁG 440/2011/EU

RENDELETE (2011. május 6.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és
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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 koc
kázatának 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 koc
kázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasítá
sáról
A BIZOTTSÁG 1170/2011/EU RENDELETE (2011. november 16.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kocká
zatának 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 elutasítá 
sáról
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 koc
kázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasítá
sáról
A BIZOTTSÁG 1066/2013/EU RENDELETE (2013. október 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockáza
tának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos állítások
engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 40/2014/EU RENDELETE (2014. január 17.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve
a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről és a
432/2012/EU rendelet módosításáról

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
A BIZOTTSÁG

Az OÉTI honlapján levő információk a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról:
http://www.oeti.hu/index.php?m1id=7&m2id=79
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások a Kormány honlapján:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tapanyag-osszetetelre-es-egeszsegre-vonatkozo-allitasok
Engedélyezett és elutasított állítások listája angol nyelven:
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http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/health_claims_en.htm
Az EFSA honlapján levő információk az egészségre vonatkozó állításokról angol nyelven:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm
Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos
egészségügyi kérdésekről szóló fehér könyvről (2010/C 8 E/18)

VI.6. Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítők
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
/Ezt a rendeletet 2016. július 20-tól kell alkalmazni, az alábbiak kivételével:
— a 11., 16., 18. és 19. cikke 2013. július 19-től alkalmazandó,
— e rendelet 15. cikke és melléklete, amely a 11. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
alkalmazásának napjától alkalmazandó./

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
Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a
speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD)) (2013/C 332 E/36)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0183:0208:HU:PDF

36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
(A rendelet alapjául szolgáló 2009/39/EK irányelv 2016. július 20-tól hatályát veszti.)

A Bizottság 953/2009/EK
tápértéknövelő anyagokról

rendelete (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható

(A 953/2009/EK rendelet a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.)

A Bizottság
címkézéséről

41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és

(A 41/2009/EK rendelet 2016. július 20-tól hatályát veszti.)

A BIZOTTSÁG 1155/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. augusztus 21.) a
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról
Angol nyelvű útmutató a gluténérzékenyek számára készült élelmiszerekről:
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/glutenguidance2012.pdf

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről
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(A fenti rendelet alapjául szolgáló 1999/21/EK irányelv a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.)

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.)

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről
(A fenti rendelet alapjául szolgáló 2006/141/EK irányelv a 609/2013/EU RENDELETE 11. cikk (1) bekezdésében említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának időpontjától hatályát veszti.)

A Bizottság 1243/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének
módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan (A 41/2009. (XI. 23.) EüM
rendelettel beépítésre került a 20/2008. (V. 14.) EüM rendeletbe)
A BIZOTTSÁG 2013/46/EU IRÁNYELVE (2013. augusztus 28.) a 2006/141/EK irányelvnek az anyatej-helyettesítő
tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő
módosításáról (2014. február 28-áig a 20/2008. (V. 14.) EüM rendeletet módosítani kell az irányelv alapján)
A Bizottság 1609/2006/EK rendelete (2006. október 27.) tehéntejfehérjéből származó tejsavófehérje- hidrolizátumokon
alapuló anyatej-helyettesítő tápszerek forgalomba hozatalának kétéves időtartamra történő engedélyezéséről

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.)

37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről
A BIZOTTSÁG 1170/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrendkiegészítőkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történő módosításáról
(A 24/2010. (V. 7.) EüM rendelettel beépítésre került a 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletbe!)
A BIZOTTSÁG 1161/2011/EU RENDELETE (2011. november 14.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az
élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (A 15/2012. (III. 12.) NEFMI
rendelettel beépítésre került a 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletbe!)
A Kormány 1068/2011. (III. 23.)
érdekében szükséges intézkedésekrõl

Korm. határozata a táplálék-kiegészítõk sportbeli felhasználásának visszaszorítása

ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR SAFETY EVALUATION OF SUBSTANCES ADDED FOR
SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES IN THE MANUFACTURE OF FOODS
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vitaminoktól és ásványi
anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES OF THE MARKET FOR
FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS
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COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT AVAILABLE SCIENTIFIC INFORMATION ON THE USE OF
SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS IN FOOD SUPPLEMENTS
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A SZÉNHIDRÁTANYAGCSEREZAVARBAN (DIABÉTESZ) SZENVEDŐ SZEMÉLYEKNEK SZÁNT ÉLELMISZEREKRŐL

List of competent authorities of the Member States within the meaning of Article 11(2) of Directive 2009/39/EC of
the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses
(Hatáskörrel rendelkező hatóságok listája a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel kapcsolatban)
Az OÉTI honlapján levő információk a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről:
http://www.oeti.hu/index.php?m1id=3&m2id=127
Az OÉTI honlapján levő információk az étrend-kiegészítőkről:
http://www.oeti.hu/index.php?m1id=1&m2id=124

VI.7. Új élelmiszerek
Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK

rendelete az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről

A nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontok: Az Európai Parlament 2009. április 24-i állásfoglalása a
nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontokról (2008/2208(INI)) (2010/C 184 E/18)
A BIZOTTSÁG 2011/696/EU

AJÁNLÁSA (2011. október 18.) a nanoanyag fogalmának meghatározásáról

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
A BIZOTTSÁG 1852/2001/EK RENDELETE (2001. szeptember 20.) egyes információk nyilvánosságra hozatalára és
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes
alkalmazási szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2013/705/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. november 29.) a kakastaréjkivonatnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatala
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2013/50/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. január 22.) az aztékzsályamag (Salvia
hispanica) tekintetében a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszer-összetevőként való
felhasználás kibővítésének engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2013/49/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. január 22.) a szintetikus zeaxantinnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/725/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. november 22.) a szarvasmarhából
származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való
forgalomba hozatalának engedélyezéséről (Morinaga)
A BIZOTTSÁG 2012/726/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. november 22.) a dihidrokapsziátnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/727/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. november 22.) a szarvasmarhából
származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való
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forgalomba hozatalának engedélyezéséről (FrieslandCampina)
A BIZOTTSÁG 2012/461/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. augusztus 3.) egy új rágógumialap új
élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
engedélyezéséről és a 2011/882/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/288/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. június 1.) a gamma-ciklodextrinnek a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/762/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. november 24.) az élesztő-bétaglükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba
hozatalának engedélyezéséről
Helyesbítés az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerösszetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló, 2011. november 24-i 2011/762/EU bizottsági
végrehajtási határozathoz
A BIZOTTSÁG 2011/761/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. november 24.) a Glycyrrhiza glabra L.ből származó flavonoidok a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő
forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/513/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. augusztus 19.) a szója-foszfatidokból
nyert foszfatidil-szerinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forga
lomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/497/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. augusztus 9.) az erjesztett feketebab ki
vonatának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalá
nak engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/494/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. augusztus 5.) a foszfatált kukoricakemé
nyítőnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalá
nak engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/320/EU HATÁROZATA (2011. május 27.) a króm-pikolinátnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/80/EU HATÁROZATA (2011. február 4.) halpeptid (Sardinops sagax) termék új élelmiszerösszetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/73/EU HATÁROZATA (2011. február 2.) Lentinula edodesből (shiitake gomba) származó
tenyésztestkivonat új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2011/76/EU HATÁROZATA (2011. február 2.) az Aspergillus nigerből származó kitin-glükán új
élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2010/715/EU HATÁROZATA (2010. november 25.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi ren
delet szerint a vas-ammónium-foszfát új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2010/331/EU HATÁROZATA (2010. június 14.) a vas-nátrium EDTA-nak a 258/97/EK európai par
lamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer- összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2010/228/EU HATÁROZATA (2010. április 21.) a Morinda citrifolia gyümölcsből készült pürének és
sűrítménynek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba ho
zatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/827/EK határozata (2009. október 13.) az aztékzsálya-magnak (Salvia hispanica) a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről
A Bizottság 2009/826/EK határozata (2009. október 13.) a lucernából (Medicago sativa) nyert levélkivonatnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő
forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/778/EK határozata (2009. október 22.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert algaolajnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való használatának kiterjesztéséről
A Bizottság 2009/777/EK határozata (2009. október 21.) az Ulkenia sp. mikroalgából nyert algaolajnak a 258/97/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való használatának kiterjesztéséről
A Bizottság 2009/752/EK határozata (2009. október 12.) az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak a
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258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A Bizottság 2009/365/EK határozata (2009. április 28.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
Blakeslea trisporából származó likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/362/EK határozata (2009. április 30.) a likopinnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/355/EK határozata (2009. április 28.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
paradicsomból származó likopin oleoresin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/348/EK határozata (2009. április 23.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2009/345/EK határozata (2009. április 22.) a Bacillus subtilis natto által termelt K2-vitaminnak (menakinon)
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A Bizottság 2009/344/EK határozata (2009. április 22.) a III HPLC 12-es típusú jégstrukturáló fehérjének a 258/97/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2008/985/EK határozata (2008. december 15.) a Morinda citrifolia levélnek a 258/97/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2008/968/EK határozata (2008. december 12.) az arachidonsavban gazdag Mortierella alpina olajnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A Bizottság 2008/575/EK határozata (2008. június 27.) a szárított majomkenyérfa-gyümölcshúsnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2008/559/EK határozata (2008. június 27.) az Allanblackia magolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről
A Bizottság 2008/558/EK határozata (2008. június 27.) a finomított echiumolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2008/413/EK határozata (2008. május 26.) az alfa-ciklodextrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2008/36/EK határozata (2008. január 10.) a hozzáadott fitoszterolt/fitosztanolt tartalmazó rizsitalok
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2007/343/EK határozata (2007. május 15.) a fitoszterollal/fitosztanollal dúsított olajnak a 258/97/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2006/723/EK határozata (2006. október 24.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a
jelentős el nem szappanosítható részt tartalmazó kukoricacsíra-olaj új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba
hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2006/722/EK határozata (2006. október 24.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a
jelentős el nem szappanosítható részt tartalmazó repcemagolaj új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának
engedélyezéséről
A Bizottság 2006/720/EK határozata (2006. október 23.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
a növényi eredetű diacilglicerin-olaj új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2006/68/EK határozata (2006. január 13.) a géntechnológiával módosított kukorica MON 863 vonalából
származó élelmiszereknek és élelmiszer-összetevőknek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új
élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatala engedélyezéséről
A Bizottság 2006/59/EK határozata (2006. január 24.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó
rozskenyérfélék mint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszerösszetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2006/58/EK határozata (2006. január 24.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó
rozskenyérfélék mint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszerösszetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2005/581/EK határozata (2005. július 25.) az izomaltulóznak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
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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
A Bizottság 2005/457/EK határozata (2005. április 4.) az izomaltulóznak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2005/448/EK határozata (2005. március 3.) a genetikailag módosított NK 603-as kukoricafajtából származó
élelmiszereknek és élelmiszer-összetevőknek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új élelmiszerként
vagy új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről
A Bizottság 2004/845/EK határozata (2004. november 12.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó, tejalapú
italok, mint az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszerösszetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről
Az uniós csatlakozásunk előtt megjelent angol nyelvű határozatok az alábbi linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
A kérelmek az alábbi linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/app_list_en.pdf
Az egyszerűsített eljárás alapján bejelentett új élelmiszerek az alábbi linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/notif_list_en.pdf#page=71
Az új élelmiszer katalógusban való keresési funkció az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/mod_search/index.cfm
« Human Consumption to a Significant Degree » Information and Guidance Document
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/documents/substantial_equivalenc_en.pdf
Az OÉTI honlapján levő információk az új élelmiszerekről: http://www.oeti.hu/index.php?m1id=2&m2id=70
A NÉBIH honlapján levő információk az új élelmiszerekről:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/eki/szakmai_sarok/uj_elelmiszerek
Az EFSA honlapján megjelent angol nyelvű útmutató a nanotechnológia élelmiszerláncban történő alkalmazásának
kockázatbecsléséről: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2140.pdf

VI.8. Genetikailag módosított élelmiszerek
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról

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

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról
Módosítása: 2013. évi CXCIX. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács
takarmányokról

1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és

Az Európai Parlament és a Tanács

1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek
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nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és
takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1946/2003/EK
módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről

RENDELETE (2003. július 15.) a géntechnológiával

A BIZOTTSÁG 65/2004/EK RENDELETE (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi
azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról
A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított
élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti
kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 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
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

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

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
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142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység
egyes szabályairól

53/2006. (XI. 29.) OGY határozat a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról

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, géntechnoló
giával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat előírásáról
A BIZOTTSÁG 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
Beléptetési pontok kijelölése és az útmutató 2. kiadása az alábbi linken érhető el:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetû élelmiszerek és
takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenõrzésérõl (2012. január 8-tól hatályos)
A Kormány

1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata GMO Munkacsoport létrehozásáról

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény) (2012/C 68/11)
A GMO-kal kapcsolatos információk:
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/authorisation_applications_1829-2003_en.htm.
A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven):

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

VI.9. Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása: 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
Módosítása: 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 67/2011. (VII.
szabályairól (2011. július 28-tól hatályos)

13.) VM rendelete az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének

2012/C 265/04 számú tájékoztatás: Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő
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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)
A Bizottság 2002/840/EK HATÁROZATA (2002. október 23.) az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik
országbeli létesítmények listájának elfogadásáról
Az ionizáló sugárzással kezelhető élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó
(2009.)

tagállami engedélyek jegyzéke

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az európai parlamentnek és a tanácsnak a 2010. évre vonatkozóan az ionizáló sugárzással
kezelt élelmiszerekről és élelmiszer-összetevőkről
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az európai parlamentnek és a tanácsnak a 2011. évre vonatkozóan az ionizáló sugárzással
kezelt élelmiszerekről és élelmiszer-összetevőkről
Az uniós kompetens hatóságok listája elérhető az alábbi honlapon:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/comp_author_v2.pdf

VI.10. 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
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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK
rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról ( Ezt a rendeletet 2014.
január 1-jétől kell alkalmazni.)





A BIZOTTSÁG 1030/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 24.) az ökológiai
termelés, címkézés és ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló
834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet
módosításáról
A BIZOTTSÁG 1364/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 17.) a 834/2007/EK ta
nácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a kéthéjú kagyló
nem ökológiai módszerrel tenyésztett ivadékainak és ikráinak az ökológiai akvakultúrában történő felhasználása te
kintetében történő módosításáról

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
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről
(2010. február 19-től hatályos)
Módosításai:
Helyesbítés az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez
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 A BIZOTTSÁG 782/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 14.) az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A BIZOTTSÁG 2010/709/EU
bizottságának létrehozásáról

HATÁROZATA (2010. november 22.) az Európai Unió ökocímkézésért felelős

További információk:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
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