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BEVEZETÉS
Az Európai Unióban az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet
fektette le az új típusú élelmiszerjog alapjait. Magyarországon a 2008. szeptember 1-től hatályos, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény egységes szemlélettel kezeli az
élelmiszerlánc egészét.
Jelen összeállítás tartalmazza az MgSzH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága
élelmiszerekkel összefüggő feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb előírásokat,
segítséget nyújtva a megyei szervek és a kerületi hivatalok szakemberei számára a hatósági feladatok
jogszerű ellátásához. 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 feladat - és hatáskörünket
közvetlenül nem érintő, de néhány kapcsolódó terület jogszabályaival is.
A jogszabálygyűjtemény internetkapcsolattal rendelkező számítógépen történő használata esetén a
tartalomjegyzék fejezeteire, illetve a jogszabálygyűjtemény aláhúzott és kék színnel jelölt részére a
kurzorral „ráállva” (a számítógépen alkalmazott program típustól függően) „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
rendeletek számai,
 magyar előírásnál a www.magyarorszag.hu weblapról az adott előírás a link
megnyitásának időpontjában hatályos (nem a jogszabálygyűjtemény összeállításának
időpontjában hatályos!) szövege, egyes előírásoknál a megjelenő weboldal jobb felső
sarkában levő linkre kattintva megjelenik a következő időállapot szövege, továbbá az
előírás szövegében „kézjel” mutatja az előző időállapothoz képest változott
szövegrészeket,
 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 www.magyarorszag.hu weblapról megjelenő szövegben nincsenek feltüntetve a módosító
rendeletek számai sem!).
Az MgSzH által kiadott útmutatókat, körleveleket nem tartalmazza ez az anyag!
A termékspecifikus szabályok és a speciális területek fejezeteiben nincsenek minden esetben
megismételve az egyéb fejezetekben felsorolt élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-előállításra
vonatkozó előírások, amelyek szintén tartalmaz(hat)nak ezen termékekre/területekre előírásokat
(pl. uniós alaprendeletek, mikrobiológiai, vegyi szennyezettségre vonatkozó előírások, stb.)!
Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény előző kiadását követően megjelent új előírások,
tájékoztatók a jogszabálygyűjteményben piros színnel vannak kiemelve.
A fentieken túl zöld színnel kiemelésre kerültek azok az egyéb előírások, állásfoglalások, linkekre
való hivatkozások, amelyekkel kiegészült a jogszabálygyűjtemény előző kiadása és szintén zöld
színnel kerültek kiemelésre azok az EK rendeletek, amelyeknél az utolsó módosítás(ok) beépítésével,
új egységes szerkezet került a hiperhivatkozásba, illetve a magyar előírásoknál azok az előírások,
amelyek esetében az előírásra vonatkozó hiperhivatkozás bekerült a gyűjteménybe.
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I. Az élelmiszer-előállítás, forgalmazás és a hatósági ellenőrzés
legfőbb szabályai
Az élelmiszerjog általános elvei és az élelmiszerlánc-törvény
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

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)
A BIZOTTSÁG 16/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási
rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra vonatkozó általános követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról

Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (2009. február
19.)
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
tekintetében történő módosításáról

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtásához (2009. február 19.)
Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek
hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 151/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 854/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. mellékletének a tenyésztett vadak vonatkozásában történő módosításáról

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

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes
rendelkezéseinek 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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 15/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) a 2074/2005/EK rendeletnek az élő
kéthéjú kagylókban előforduló tengeri biotoxinok kimutatására szolgáló elismert vizsgálati módszerek tekintetében
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történő módosításáról (2011. július 1-jétől kell alkalmazni)
A Bizottság 2075/2005/EK rendelete a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok
megállapításáról
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)
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással
kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba
hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

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

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 földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés,
-előállítás és -értékesítés feltételeiről
Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről:

http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201011/kistermeloi.pdf
228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
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.!)
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszer-biztonsági rendszer kialakítás kiskereskedelmi egységekben (2004.):
http://www.antsz.hu/portal/pls/portal/docs/PAGE/ANTSZ_INTERNET/JOGSZABALYOK/HACCP_KISKERESKEDELE
M_JAV.PDF
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.mebih.hu/attachments/114_HACCP_vendeglatas.pdf

6/59

A BIZOTTSÁG 2010/253/EU AJÁNLÁSA (2010. április 28.) a „Mezőgazdaság, élelmiszer-biztonság és
éghajlatváltozás” című közös kutatási programozási kezdeményezésről
Higiéniai útmutatók megtalálhatók az FVM honlapján: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2022
HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK KÖZÖSSÉGI ÚTMUTATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓS NAGYKERESKEDELMI
PIACOK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA (2009. NOVEMBER)

RASSF rendszerrel kapcsolatos információk a MÉbiH honlapján:
http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/rasff.html
Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája az Európai Unióban:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája az MgSzH honlapján:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlist
ak
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,
valamint hűtőházakban történő alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről (Új egységes szerkezet!)
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
állategészségügy és állatjóllét, valamint a növényegészségügy terén végzett hatósági ellenőrzések végrehajtásáról

Állategészségügyre, állatvédelemre, vadakra vonatkozó egyes előírások
Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb
meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről
A BIZOTTSÁG 1168/2006/EK RENDELETE (2006. július 31.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának
csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint az 1003/2005/EK rendelet
módosításáról
A BIZOTTSÁG 1177/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi
védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról
A BIZOTTSÁG 646/2007/EK RENDELETE (2007. június 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának
csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
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A BIZOTTSÁG 584/2008/EK RENDELETE (2008. június 20.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a pulykákban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium előfordulási gyakoriságának
csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról
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 (2010. január 1-jétől kell alkalmazni)
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. (XII. 29.) FVM rendelete a szalmonellózis elleni védekezés
egyes szabályairól

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)
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 189/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) az egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és IX. mellékletének módosításáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelete a fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv (Stratégiai dokumentum 2010–
2015-re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében)

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

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
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
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9/1999 (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének 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)

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 (A rendeletet
2013. január 1-jétől kell alkalmazni!)

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
A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről
A BIZOTTSÁG 997/2010/EU RENDELETE (2010. november 5.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak
az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
79/2004 (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól

141/2009. (X. 29.) FVM rendelet az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről
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 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a személyes fogyasztásra szánt
állati eredetű termékek behozataláról
A BIZOTTSÁG 136/2004/EK RENDELETE (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a
közösségi 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 (helyesbített
szöveg)
Módosításai:
 A BIZOTTSÁG 810/2010/EU RENDELETE (2010. szeptember 15.) 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 szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról
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A BIZOTTSÁG 144/2011/EU RENDELETE (2011. február 17.) 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 szóló 206/2010/EU rendelet módosításáról
Helyesbítés 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 szóló 206/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011.
február 17-i 144/2011/EU bizottsági rendelethez

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
A BIZOTTSÁG 798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és
területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és
átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2007/777/EK HATÁROZATA (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi
fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és
közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről
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
létrehozásáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 2011/131/EU HATÁROZATA (2011. február 25.) a 2006/766/EK határozat II.
mellékletének – a Fidzsi-szigeteknek az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára jogosult harmadik
országok és területek jegyzékébe való felvétele 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 2009/821/EK HATÁROZATA (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állat-egészségügyi
határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat- egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó
egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 2011/93/EU HATÁROZATA (2011. február 10.) a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomásokra és a TRACES állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő
módosításáról
Helyesbítés a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról
szóló, 2009. november 27-i 2009/870/EK bizottsági határozathoz: A 13. oldalon, a mellékletben az 1. a) pontot el kell hagyni.
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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
Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke:
http://www.mgszh.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 állásfoglalása
az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról (2009/C 295 E/12)

Vágóállatok vágás utáni minősítése
47/2008 (IV. 17) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknövekedéséhez nyújtandó
követelményeket )

támogatások

feltételeiről (4. melléklete

tartalmazza a vágópontra

vonatkozó

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)

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

15/1998 (IV. 3) FVM rendelet

a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba

sorolásáról

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
Minősítő helyek listája (2009. szeptember 1-jei állapot)

Élelmiszerhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés
Az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 3.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról (2011. március 4-én hatályát vesztette)
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) (2011. március 4-től kell

alkalmazni)
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
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végrehajtásáról (2011. március 4-től kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 811/2003/EK RENDELETE (2003. május 12.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a halakra vonatkozó, fajon belüli újrahasznosítási tilalom, az állati melléktermékek elföldelése és elégetése,
valamint egyes átmeneti intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról (2011. március 4-én hatályát vesztette)
A BIZOTTSÁG 878/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) egyes 1. és 2. kategóriájú anyagként besorolt állati
melléktermékek tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban átmeneti intézkedések
megállapításáról (2011. március 4-én hatályát vesztette)
A Bizottság 92/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állati
melléktermékek ártalmatlanítása és felhasználásai tekintetében történő végrehajtásáról, valamint VI. mellékletének a
kiolvasztott zsírok biogázzá történő átalakítása és feldolgozása tekintetében történő módosításáról (2011. március 4-én
hatályát vesztette)
A Bizottság 197/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtése,
szállítása, kezelése, felhasználása és ártalmatlanítása tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről
(2011. március 4-én hatályát vesztette)
A BIZOTTSÁG 79/2005/EK RENDELETE (2005. január 19.) az 1774/2002/EK rendeletben a 3. kategóriába tartozó
anyagként meghatározott tej, tejalapú termékek és tejből származó termékek felhasználása tekintetében az 1774/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról (2011. március 4-én hatályát vesztette)
A BIZOTTSÁG 1192/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 4.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a tagállamokban engedélyezett üzemek jegyzékeinek tekintetében történő végrehajtásáról (2011. március 4-én
hatályát vesztette)

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
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.)

Élelmiszer-kereskedelem
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
129/2008. (XII. 17.) OGY határozat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői
magatartás kidolgozásáról

2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról
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55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással
kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba
hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
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
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE (2008. július 9.) a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről

59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

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
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,
amelyek a tiltott fókatermékekre vonatkozhatnak Közzététel a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 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

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)
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ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER ÉS ITALADAGOLÓ AUTOMATÁK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS AZ
ITALCSAPOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.
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.)
Módosítása: A BIZOTTSÁG 861/2010/EU RENDELETE (2010. október 5.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
(2011. január 1-jétől lép hatályba)

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 köztársasági elnök 180/2010. (VI. 2.) KE határozata államtitkárok kinevezésérõl (Magyar Közlöny 90. szám)
A köztársasági elnök 181/2010. (VI. 2.) KE határozata közigazgatási államtitkárok kinevezésérõl (Magyar Közlöny 90.
szám)
A miniszterelnök 41/2010. (VI. 7.) ME határozata helyettes államtitkárok kinevezésérõl (Magyar Közlöny 95. szám)
A Kormány 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelete az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről
A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (IX. 30.) VM utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
A vidékfejlesztési miniszter 13/2010. (XII. 22.) VM utasítása az európai uniós tagságból eredõ feladatokkal
kapcsolatos döntés-elõkészítés, képviselet és koordináció rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról
A Kormány 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozata a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását
megalapozó intézkedésekről

2010. évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
A Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
A miniszterelnök 117/2010. (XII. 23.) ME határozata a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat vezetõ
kormánymegbízottak kinevezésérõl
A Kormány 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Nemzeti Államigazgatási Központról

274/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről (2011.
január 1-jén hatályát vesztette)
A Kormány 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról (2011. január 1-jén
lépett hatályba)
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A Kormány 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletea fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl (2011. január 1-jén lépett hatályba)
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (Hivatalos
Értesítő 2010. évi 101. szám)
A Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratai (Hivatalos
Értesítő 2010. évi 102. szám)
A megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok átalakító okiratai (Átalakító okiratok a Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalok összeolvadással történő megszüntetéséről (Hivatalos értesítő 2011. 9. szám)
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai (Megyei
Kormányhivatalok alapító okiratai) Hivatalos Értesítő 2010. évi 104. szám
A vidékfejlesztési miniszter 7/2010. (IX. 24.) VM utasítása a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának kiadásáról
A vidékfejlesztési miniszter 10/2010. (XI. 22.) VM utasítása a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak kiadásáról (2011. március 11-én hatályát vesztette a vidékfejlesztési miniszter
4/2011. (III. 10.) VM utasítása alapján)

A Megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról (2011.
január 1-jén lépett hatályba) Hivatalos Értesítő 2010. évi 105. szám
Módosítása: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 9/2011. (II. 15.) KIM utasítása egyes KIM utasítások módosításáról
(A Megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló utasítások (2011. február
28-án hatályukat vesztették.)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 15/2011. (III. 2.) KIM utasítása a Baranya Megyei Kormányhivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 15. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2011. (III. 2.) KIM utasítása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 15. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 18/2011. (III. 3.) KIM utasítása a Békés Megyei Kormányhivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 16. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 19/2011. (III. 3.) KIM utasítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 16. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 17. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Fejér Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 17. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 17. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 24/2011. (III. 7.) KIM utasítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 18. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 25/2011. (III. 7.) KIM utasítás a Heves Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 18. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 26/2011. (III. 7.) KIM utasítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 18. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítás a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 19. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 28/2011. (III. 8.) KIM utasítás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 19. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (III. 8.) KIM utasítás a Pest Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 19. szám)
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2011. (III. 9.) KIM utasítás a Somogy Megyei Kormányhivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 20. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 33/2011. (III. 9.) KIM utasítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 20. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2011. (III. 9.) KIM utasítás a Tolna Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 20. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 35/2011. (III. 10.) KIM utasítás a Vas Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 21. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 36/2011. (III. 10.) KIM utasítás a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 21. szám)
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2011. (III. 10.) KIM utasítás a Zala Megyei Kormányhivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2011. évi 21. szám)

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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 87/2011/EU RENDELETE (2011. február 2.) a méhek egészségét vizsgáló uniós
referencialaboratórium kijelöléséről, a laboratórium részére további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról
és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról
 A BIZOTTSÁG 208/2011/EU RENDELETE (2011. március 2.) az uniós referencialaboratóriumok listájának
és nevének tekintetében a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklete, valamint a
180/2008/EK és a 737/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 15/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) a 2074/2005/EK rendeletnek az élő kéthéjú
kagylókban előforduló tengeri biotoxinok kimutatására szolgáló elismert vizsgálati módszerek tekintetében történő
módosításáról (2011. július 1-jétől 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)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
157/2009. (XI. 18.) FVM rendelete a gyártmánylapról
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1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és
végrehajtásáról

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
1999. évi LXIX törvény a szabálysértésekről
11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről
Módosítása: A Kormány 10/2011. (II. 22.) Korm. rendelete az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a
hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenõrzésével, valamint az
„Életmentõ Emlékérem” adományozásával összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

59/2009. (XI. 3.) IRM rendelet a központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés formájáról és
módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről
A pénzügyminiszter 39/2009. (XII. 22.) PM rendelete a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok
kezeléséről és értékesítéséről

10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól
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

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról
89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICsSzEM-PM rendelete az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről (2011. január 1-jén hatályát vesztette a 2010. évi XV. törvény alapján!)
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 rendelete az agrárgazdasági és agrárvidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről (Magyar Közlöny 2010. 2. szám)
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A Kormány 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről
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))

Hatósági eljárások
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
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”)

2009. évi CLXIII. törvény a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
2005. évi XVII. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről
2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról
(2011. március 1-jén lépett hatályba)

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról
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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
létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről

222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl
223/2009. (X.14) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról
224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevõinek azonosításáról és az
azonosítási szolgáltatásról szóló

225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl szóló
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
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
2003. évi CI. törvény a postáról

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről
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
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról (2011. január 1-jén hatályát vesztette!)
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2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról (2011. január 1-jétől hatályos)
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételrõl (2011. január 1-jétől hatályos)
A Kormány 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételérõl és
véleményezésérõl (2011. január 1-jétől hatályos)
A Kormány 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges
jogszabály-elõkészítési feladatok teljesítésérõl (2011. január 1-jétől hatályos)
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 (2011.
január 1-jétől hatályos)

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről
A Kormány 1306/2010. (XII. 23.) Korm. határozata a jogi iránymutatások felülvizsgálatával összefüggõ
kormányzati feladatokról
A BIZOTTSÁG 2010/304/EU AJÁNLÁSA (2010. május 12.) a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és
bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról

Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok
274/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről (2011.
január 1-jén hatályát vesztette)
A Kormány 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról (2011. január 1-jén
lépett hatályba)
A Kormány 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl (2011. január 1-jén lépett hatályba)

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
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!)

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
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A Kormány 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

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

15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város
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
A Kormány 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelete az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén
meg valósuló nagyberuházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról (2011. január 1-jén lépett hatályba)

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

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
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2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet

Jelölési rendelet kommentárja (2010. október):
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201010/elszi2_101014.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
A Bizottság 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy
fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről

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

Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
Összefoglaló jelentés az élelmiszerek címkézéséről szóló hatásvizsgálati jelentés
Kísérődokumentum a tápértékjelölésről szóló hatásvizsgálati jelentés összefoglalása

Előrecsomagolt termékekre 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. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol
csomagolások forgalmazásának követelményeiről

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
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
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

A Magyar Élelmiszerkönyv
A Magyar Élelmiszerkönyv kötetei megtalálhatók: http://fvm.hu/main.php?folderID=1006
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220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek
gyűjteményei kiadásának rendjéről

56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező
előírásairól

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
Magyar Élelmiszerkönyv tartalomjegyzék (2010. május!):
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201006/info3_me_tartalom_2010_majus.pdf
Az élelmiszerekre vonatkozó minőségi szabályozás érvényesítése, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és irányelveinek
alkalmazása:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1006&articleID=7057&ctag=articlelist&iid=1

Szabványok
Magyar Szabványok

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
Nemzetközi Szabványok

FAO/WHO Codex Alimentarius Szabványok
A FAO/WHO Codex Alimentarius ismertetése
ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK KIVONATOS JEGYZÉKE (2009. március)

Társhatóságokra vonatkozó alapjogszabályok
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről (2011. január 1-jén hatályát vesztette)
A Kormány 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl (2011.
január 1-jén lépett hatályba)

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

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság
megfizetésének részletes szabályairól
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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
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
A Kormány 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok
felhasználásáról (2011. január 1-jén lépett hatályba)

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási
költségekről
A nemzetgazdasági miniszter 8/2010. (XII. 10.) NGM utasítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (Hivatalos értesítő
2011. 9. szám)

66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról
A Magyar Élelmiszer-Biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (Hivatalos értesítő
2011. 6. szám)
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 (2010/C 167/02)
A Bizottsági közlemény (2010/C 244/01) 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

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.)!

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)
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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. (XII. 30.) FVM rendelete juh- és kecskefélék egyedeinek
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

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
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
tekintetében történő módosításáról
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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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 15/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) a 2074/2005/EK rendeletnek az élő kéthéjú
kagylókban előforduló tengeri biotoxinok kimutatására szolgáló elismert vizsgálati módszerek tekintetében történő
módosításáról (2011. július 1-jétől 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)

MÉ 1-3-13/1 Húskészítmények (2. kiadás) Kötelező alkalmazás időpontja: 2008. december 15. (2009. november
27-től hatálytalan)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 12. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú

előírása a húskészítményekről
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!)

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

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

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.

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)
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
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-

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
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
tekintetében történő módosításáról

83/2005. (IX. 17.) FVM-EüM-GKM rendelet a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről
ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA,
VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ

TOJÁS

CSOMAGOLÁSÁRA

2009.

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)
/A módosított 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete szerint az 1234/2007/EK tanácsi rendelethez az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2010. március 12-én megjelent helyesbítés szerinti „sovány (fölözött) tej”, illetve „zsírszegény tej” megjelölésnek
nem megfelelõ, de a helyesbítést megelõzõen ezen tanácsi rendelet „fölözött tej”, illetve „félzsíros tej”megjelölésének
megfelelõ jelöléssel elõállított csomagoló anyagok 2011. október 31-ig felhasználhatóak./
Tájékoztató a fogyasztói tejek megnevezéséről
A Bizottság 88/566/EGK határozata (1988. október 28.) az 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésében említett termékek jegyzékéről (hatályát vesztette)
A BIZOTTSÁG 2010/791/EU HATÁROZATA (2010. december 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XII.
melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről
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
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 15/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) a 2074/2005/EK rendeletnek az élő
kéthéjú kagylókban előforduló tengeri biotoxinok kimutatására szolgáló elismert vizsgálati módszerek tekintetében
történő módosításáról (2011. július 1-jétől kell alkalmazni)
A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának
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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!)

MÉ 3-1-92/608 előírás A közvetlen emberi fogyasztásra szánt, hőkezelt tej vizsgálati módszerei (Mintavételi előírást is
tartalmaz!)

MÉ 3-1-91/180 előírás A nyers- és a hőkezelt tej vizsgálati módszerei (Az előírás alapját képező 91/180/EGK határozat
hatálytalan!)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 22. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114 számú
elõírása a részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekrõl (Sûrített tej és tejpor)

MÉ 3-1-87/524 előírás Sűrített tej és tejporfélék mintavételi módszerei (2. kiadás)
MÉ 3-1-79/1067 előírás Sűrített tej és tejporfélék vizsgálata (2. kiadás)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 9. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-83/417 számú
előírása az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról)

MÉ 3-1-86/424 előírás Az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszerei (2. kiadás)
MÉ 3-1-85/503 előírás Étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszerei (2. kiadás)
MÉ 1-3/51-1 előírás Tejtermékek (3. kiadás) Kötelező alkalmazás időpontja: 2008. november 1. (2010. április 28tól hatálytalan)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú
elõírása a tejtermékekrõl
/A módosított 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete szerint a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat
tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM
rendeletben szereplõ 1-3/51-1 számú elõírásnak megfelelõ, de a rendelet 13. melléklete szerinti elõírásnak nem megfelelõ
jelölésû termékek 2011. október 31-ig elõállíthatóak, és az addig elõállított termékek ezt az idõpontot követõen is
forgalomba hozhatóak./
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 (2009. december 16-tól kell alkalmazni!)

Az Országos Főállatorvos 13690/2009. számú határozata a Bizottság 1135/2009/EK rendeletének végrehajtására a
melaminnal potenciálisan szennyezett kínai élelmiszerek és takarmányok kapcsán (2009. december 16-án lépett hatályba)
Beléptetési pontok kijelölése:
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http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A vidékfejlesztési miniszter 44/2010. (XII. 22.) VM rendelete a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról

A tej és a tejtermékek jelölésének gyakorlati útmutatója (2005.!)
ÚTMUTATÓ
A
TEJ
GYAKORLATÁHOZ

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
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

Halak és halászati termékekre vonatkozó szabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 15/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) a 2074/2005/EK rendeletnek az élő
kéthéjú kagylókban előforduló tengeri biotoxinok kimutatására szolgáló elismert vizsgálati módszerek
tekintetében történő módosításáról (2011. július 1-jétől 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)
A Tanács 104/2000/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A TANÁCS 1759/2006/EK RENDELETE (2006. november 28.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának
közös szervezéséről szóló 104/2000/EK rendelet módosításáról
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 Tanács 1536/92/EGK rendelete a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról
A Tanács 2136/89/EGK rendelete a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított

29/59

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

Az országos főállatorvos határozata az Indiából behozott rákfélékre alkalmazandó sürgősségi
intézkedésekről
A fenti országos főállatorvosi határozat alapjául szolgáló 2009/727/EK bizottsági határozat hatályát vesztette az alábbi
2010/381/EU bizottsági határozat szerint!
A BIZOTTSÁG 2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt
akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2008/630/EK HATÁROZATA (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt
rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről

MÉ 3-1-95/194 előírás Bizonyos halak és haltermékek összes illó-bázikus nitrogéntartalmának (TVB-N) határértékei és
meghatározási módszerei

ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

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)
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 61/2011/EU RENDELETE (2011. január 24.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj
jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról (2011. április 1-jétől
kell alkalmazni)
A Bizottság 1019/2002/EK rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE (2011. február 18.) a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa
tekintetében történő módosításáról
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MÉ 2-4211 irányelv Étolajok (2. kiadás)
Melléklet
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú
elõírása az élelmiszerek elõállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl
2011. szeptember 15-ig a következő irányelv alapján módosításra kerül a fenti MÉ: A BIZOTTSÁG 2010/59/EU
IRÁNYELVE (2010. augusztus 26.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós
oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 15. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-76/621 számú
elõírása az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasavtartalomról

MÉ 3-1-80/891 előírás Étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült élelmiszerek erukasav tartalmának
meghatározási módszere (2. kiadás)
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:
http://www.mgszh.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.

Kakaó-, csokoládé- és édesipari termékekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú
elõírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekrõl

MÉ 2-84 irányelv Édesipari termékek (3. kiadás)
Édesipari termékek jelölésének egyes kérdései és helyes gyakorlata (2005.!)
ÚTMUTATÓ AZ ÉDESIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

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

MÉ 2-86 irányelv Kávé, kávékeverék, pótkávé és egyéb kávékészítmény (2. kiadás)
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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
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a Tanács
2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő
módosításáról (COM (2010) 490 végleges) (2011/C 84/09)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 21. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/113 számú
elõírása az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém termékekrõl

Vizek, gyümölcslevek jelölésének egyes kérdései és helyes gyakorlata (2005.!)
Gyümölcsitalok és üdítőitalok jelölési útmutatója 2007.
Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítő 2005/23. szám (2005. november 30.)
(A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, Gyümölcslevek, üdítőitalok Szakbizottság kiadványa) /Ennek egy része már
beépült az MÉ-be!/

http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/keki/szamutat.htm
A BIZOTTSÁG 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó
italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről
COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in
apple juice and apple juice ingredients in other beverages (2003/598/EC) – csak angol nyelven jelent meg

ÚTMUTATÓ AZ
ALKOHOLMENTES
GYAKORLATÁHOZ

ITALOK

GYÁRTÁSÁNAK

JÓ

HIGIÉNIAI

2009.

Tartósított termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (3. kiadás)
A 3. kiadás módosítása:
MÉ 2-33 irányelv Tartósított élelmiszerek Módosítás

Vidékfejlesztési Értesítő 2010. évi 11. szám (Megjelenés dátuma: 2010. december 15.)
MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (4. kiadás)
MÉ 2 - 101 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott egyes feldolgozott
gyümölcstermékekről (1. kiadás 2010.)
(Megjelenés dátuma a Vidékfejlesztési Értesítő 2010. évi 11. számában: 2010. december 15.)

Az élelmiszerek jelölésének egyes kérdései és helyes gyakorlata a tartósítóiparban (2005.!)
ÚTMUTATÓ A KONZERVIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT
GYAKORLATÁHOZ

TERMÉKEK
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ELŐÁLLÍTÁSÁNAK

JÓ

HIGIÉNIAI

2009.

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

Gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok
MÉ 1-3-89/108 előírás A gyorsfagyasztott élelmiszerek (2. kiadás) (2010. április 28-tól hatálytalan)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 16. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-89/108 számú
elõírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekrõl
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
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 (3. kiadás)
A 3. kiadás módosítása:
MÉ 2-33 irányelv Tartósított élelmiszerek Módosítás

Vidékfejlesztési Értesítő 2010. évi 11. szám (Megjelenés dátuma: 2010. december 15.)
MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (4. kiadás)
ÚTMUTATÓ A GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

Jégkrémre vonatkozó szabályok
MÉ 2-5210 irányelv Jégkrémek (2. kiadás)
ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

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

előírása a mézről
Értelmező dokumentum a 2001/110/EK irányelv végrehajtásához
MÉ 2-100. sz. irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről (1. kiadás 2009.)
MÉ 3-2-2009/1 irányelv Méz mintavételi és vizsgálati módszerek
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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

Cukorra és cukortermékekre vonatkozó szabályok
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 20. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/111 számú
elõírása az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekrõl
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
MÉ 3-1-79/796 előírás A cukortermékek vizsgálati módszerei
ÚTMUTATÓ A CUKORIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

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:
A BIZOTTSÁG 115/2010/EU RENDELETE (2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből
történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről

Vizek, gyümölcslevek jelölésének egyes kérdései és helyes gyakorlata (2005.!)
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK
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
Tájékoztatás: a tagállamok által elismert természetes ásványvizek jegyzéke (2010/C 65/01)
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OGYFI által elismert ásványvizek jegyzéke:
http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/asvanyviz.jsp

További információ ásványvízről, benne az elfogadott ásványvizek jegyzéke („list of natural mineral waters”)
ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZ GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

Gabonaipari termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 2-61 irányelv Malomipari termékek (3. kiadás)
A Magyar Élelmiszerkönyv Titkárságának közleménye a 2008. évi liszt jellegmintákról

FVM értesítő 2. szám 2009. március 25.
A BIZOTTSÁG 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett,
géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat
előírásáról
A Bizottság 2008/289/EK határozata (2008. április 3.) a rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, genetikailag
módosított Bt 63 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről

A Magyar Élelmiszerkönyv Titkárságának közleménye a 2009. évi liszt jellegmintákról
ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

Sütőipari termékekre vonatkozó szabályok
MÉ 1-3/81-1 előírás Egyes kenyerek és péksütemények (Kötelező alkalmazás időpontja: 2004. május 1.)
MÉ 2-81 irányelv Sütőipari termékek (3. kiadás)
Az élelmiszerek jelölésének egyes kérdései és helyes gyakorlata a sütőiparban (2005.!)
ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

Száraztésztákra vonatkozó szabályok
MÉ 2-85 irányelv Száraztészták (2. kiadás)
ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.
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Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó szabályok
MÉ 2-8720 irányelv Fűszerpaprika őrlemény (1. kiadás) (2008. december 31-től hatálytalan)
MÉ 2-8720 irányelv Fűszerpaprika őrlemény (2. kiadás)

Sörre vonatkozó szabályok
MÉ 2-96 irányelv Sör (2. kiadás)
MÉ 2-96 irányelve Sör (3. kiadás)
(Megjelenés dátuma a Vidékfejlesztési Értesítő 2010. évi 11. számában: 2010. december 15.)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 2. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-87/250 számú
előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2008.

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
hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1014/90/EGK rendelete (1990. április 24.) a szeszesitalok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére
vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról
A Bizottság közleménye a mezőgazdaság területét érintő egyes közösségi jogszabályok elavultságának hivatalos
elismeréséről (2009/C 30/04)
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.
116/2004. (VII. 9.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a gyümölcsborok előállításáról
KOMMENTÁR a gyümölcsborok előállításáról szóló 116/2004. (VII. 9.) FVM-ESzCsM-GKM együttes
rendeletről
MÉ 2-94. irányelv Gyümölcslikőrborok
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
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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. (XI. 25.) VM rendelete az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl,
valamint az érzékszervi bírálók képzésérõl
A Bizottság 2870/2000/EK rendelete a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek
megállapításáról.
A BIZOTTSÁG 2010/133/EU AJÁNLÁSA (2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és
csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről, valamint
az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a
részletes szabályairól
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 2. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-87/250 számú
előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

MÉ 3-1-76/766 előírás Az etilalkohol – víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázat
MÉ 3-2-1/2002 irányelv Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vizsgálati módszerei
ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.

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

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

Gombákra vonatkozó szabályok
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (gombaszakellenőri tevékenységre vonatkozó
végrehajtási jogszabálya még nem jelent meg)

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
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III. Élelmiszer-feldolgozás során (fel)használt anyagokra/tárgyakra
vonatkozó szabályok
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 (2011. szeptember 11-től kell alkalmazni)
A TANÁCS 6/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az új élelmiszerekről, az Európai Parlament és a Tanács
rendelete az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről (A Tanács által 2010. március 15-én elfogadva)
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
A BIZOTTSÁG 257/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program
létrehozásáról
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
/A BIZOTTSÁG 2010/69/EU IRÁNYELVE (2010. október 22.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb
élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról (2011.
március 31-ig a fenti Magyar Élelmiszerkönyv ezen irányelv alapján módosulni fog)/
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 4. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú
előírása az élelmiszerekben használható színezékekről
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 3. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú
előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerekről
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
/A BIZOTTSÁG 2010/67/EU IRÁNYELVE (2010. október 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb
élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/84/EK irányelv
módosításáról (2011. március 31-ig a fenti Magyar Élelmiszerkönyv ezen irányelv alapján módosulni fog)/

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 6. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/60 számú
előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményeiről
/A BIZOTTSÁG 2010/37/EU IRÁNYELVE (2010. június 17.) az édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek
megállapításáról szóló 2008/60/EK irányelv módosításáról (2011. március 31-ig a fenti Magyar Élelmiszerkönyv ezen
irányelv alapján módosulni fog)/
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 7. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú
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előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről
/A BIZOTTSÁG 2011/3/EU IRÁNYELVE (2011. január 17.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges
tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/128/EK irányelv módosításáról (2011. szeptember 1-jéig a fenti
Magyar Élelmiszerkönyv ezen irányelv alapján módosulni fog)/
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 14. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2009/32 számú
elõírása az élelmiszerek elõállítása során felhasználható extrakciós oldószerekrõl
/A BIZOTTSÁG 2010/59/EU IRÁNYELVE (2010. augusztus 26.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők
előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2009/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (2011. szeptember 15-ig a fenti Magyar Élelmiszerkönyv ezen
irányelv alapján módosulni fog)/
A BIZOTTSÁG 2010/561/EU HATÁROZATA (2010. május 25.) a nitrit egyes húskészítményekhez történő
hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről
További információk az adalékanyagokról (2008.!):
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1004&articleID=12051&ctag=articlelist&iid=1
Kiadvány az adalékanyagokról (angol nyelvű dokumentum):
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241660600_eng.pdf

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

Aromák
MÉ 1-2-88/388 előírás Az élelmiszerekben használható aromaanyagok és az előállításukra szolgáló nyersanyagok
(2011. január 20-án hatályát vesztette)
Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén
használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK
tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (2011. január
20.-tól kell alkalmazni)
Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy
felhasználásra kerülő füstaromákról
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
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 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
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
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nyilvántartásának elfogadásáról

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
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
A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és
intelligens anyagokról és tárgyakról
A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (2011. május 1-jétől lép hatályba)

9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás
feltételeiről
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
tárgyakkal szemben támasztott minõségi követelményekrõl
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 25. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–2007/42 számú
elõírása az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ regenerált cellulózfilmekrõl
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 27. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–80/766 számú
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagok és tárgyak vinil-klorid monomer tartalmának
meghatározásáról
(Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK
RENDELETE alapján hatályát fogja veszteni 2011. május 1-jétől a fenti MÉ alapját képező irányelv.)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 28. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–81/432 számú
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagokból és tárgyakból az élelmiszerekbe kioldódó
vinil-klorid mennyiségének meghatározásáról
(Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK
RENDELETE alapján hatályát fogja veszteni 2011. május 1-jétől a fenti MÉ alapját képező irányelv.)
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
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kioldódási vizsgálatairól
(Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK
RENDELETE alapján módosulni fog 2011. május 1-jétől a fenti MÉ alapját képező irányelv.)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 24. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–84/500 számú
elõírása az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ kerámiatárgyakról
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 29. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–2002/72 számú
elõírása az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag tárgyakról
/A BIZOTTSÁG 2011/8/EU IRÁNYELVE (2011. január 28.) a biszfenol A csecsemőknek szánt cumisüvegekben való
felhasználásának korlátozása tekintetében a 2002/72/EK irányelv módosításáról (2011. február 15-ig a fenti Magyar
Élelmiszerkönyv ezen irányelv alapján módosulni fog)/
(Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK
RENDELETE alapján hatályát fogja veszteni 2011. május 1-jétől a fenti MÉ alapját képező irányelv.)
A BIZOTTSÁG 2010/169/EU HATÁROZATA (2010. március 19.) a 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható
adalékanyagoknak – a 2002/72/EK irányelvben foglalt – uniós listájára történő fel nem vételéről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
Az élelmiszerekkel érintkező anyagok szabályozásának területén létrehozott adatbázis:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FCM&auth=SANCAS

IV. Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra vonatkozó
előírások
Vegyi 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

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

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről
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
Módosítása: A BIZOTTSÁG 187/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági
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ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A kijelölt ellenőrzési pontok listája elérhető az alábbi honlapon:
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm
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

4/2008. (I. 12.) FVM rendelet bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyeződés kockázata miatti különleges
feltételekről
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

Útmutató a hatóságok részére az aflatoxin szennyezettség ellenőrzése tárgyában 2010. november
A Bizottság 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó
mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról
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 (MÉBiH kiadvány):
http://www.mebih.hu/attachments/343_Fusarium_MEBiH.pdf
A BIZOTTSÁG 2003/598/EK AJÁNLÁSA (2003. augusztus 11.) az almalevekben és almalevet tartalmazó
italokban a patulin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről
COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in
apple juice and apple juice ingredients in other beverages (2003/598/EC) – csak angol nyelven jelent meg
A BIZOTTSÁG 2010/133/EU AJÁNLÁSA (2010. március 2.) csonthéjas gyümölcsből készült párlatokban és
csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlatokban az etil-karbamát-szennyeződés megelőzéséről és csökkentéséről,
valamint az ilyen italokban előforduló etil-karbamát szintjének ellenőrzéséről
A BIZOTTSÁG 2010/161/EU AJÁNLÁSA (2010. március 17.) az élelmiszerekben fellelhető perfluor-alkilezett
anyagok nyomon követéséről
A Bizottság 1882/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére
szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról
A Bizottság 1883/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek dioxin- és dioxinszerű PCB-tartalmának
hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról
A BIZOTTSÁG 2006/88/EK AJÁNLÁSA (2006. február 6.) a takarmányokban és élelmiszerekben jelenlévő
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 élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen
vegyületben lévő ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat
módszereinek megállapításáról
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A BIZOTTSÁG 258/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi
behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek
megállapításáról, valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Beléptetési pontok kijelölése:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s

Országos Főállatorvos 1/2011. számú határozata (A közvetlenül vagy közvetetten Németországból származó
friss és fagyasztott sertéshús, húskészítmény, valamint élő sertés felhasználásának és forgalmazásának korlátozását
elrendelelő határozat 2011. február 28-ig terjedő időszakra)
Országos Főállatorvos 2/2011. számú határozata (A friss és fagyasztott sertéshús, húskészítmény, valamint élő
sertés forgalomba hozatalára vonatkozó határozat)
Országos Főállatorvos 3/2011. számú határozata (A friss és fagyasztott sertéshús, húskészítmény, valamint élő
sertés forgalomba hozatalára vonatkozó 2/2011. számú határozat visszavonása)
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.mgszh.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:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?
query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
A BIZOTTSÁG 2010/307/EU AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről

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

Állatgyógyászati szermaradék és egyéb maradékanyagok (reziduum)
Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló
farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a
2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
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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:
 Helyesbítés a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális
maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági
rendelethez
 A BIZOTTSÁG 890/2010/EU RENDELETE (2010. október 8.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati
eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló
37/2010/EU rendelet mellékletének a derkantel hatóanyag tekintetében történő módosításáról (2012. április 9-től
kell alkalmazni)

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 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 2004/432/EK HATÁROZATA (2004. április 29.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék megfigyelési tervek jóváhagyásáról
A BIZOTTSÁG 2005/34/EK HATÁROZATA (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű
termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról

Az országos főállatorvos határozata az Indiából behozott rákfélékre alkalmazandó sürgősségi
intézkedésekről
A fenti határozat alapjául szolgáló 2009/727/EK bizottsági határozat hatályát vesztette a 2010/381/EU bizottsági
határozat szerint!
A BIZOTTSÁG 2010/381/EU HATÁROZATA (2010. július 8.) az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt
akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről
A BIZOTTSÁG 2008/630/EK HATÁROZATA (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra
szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről

Növényvédőszer-maradékok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE (2005. február 23.) a növényi és állati
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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 304/2010/EU RENDELETE (2010. április 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol
legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke tekintetében történő módosításáról


A BIZOTTSÁG 750/2010/EU RENDELETE (2010. július 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes
növényvédő szerek megengedett szermaradék- határértékei tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 765/2010/EU RENDELETE (2010. augusztus 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórtalonil,
klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spiro-tetramát, tiakloprid és tiametoxám
megengedett szermaradék- határértékei tekintetében történő módosításáról



A BIZOTTSÁG 893/2010/EU RENDELETE (2010. október 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acekinocil,
bentazon, karbendazim, ciflutrin, fenamidon, fenazaquin, flonikamid, flutriafol, imidakloprid, ioxinil,
metkonazol, protiokonazol, tebufenozid és tiofanát-metil megengedett szermaradék-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 901/2009/EK RENDELETE (2009. szeptember 28.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben,
illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a
fogyasztók növényvédőszer-maradékoknak való kitettsége értékelésére irányuló, a 2010., 2011. és 2012. évre vonatkozó,
többéves összehangolt közösségi ellenőrzési programról (2011. január 1-jén hatályát vesztette)
A BIZOTTSÁG 915/2010/EU RENDELETE (2010. október 12.) az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a
növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való
megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére
irányuló, többéves összehangolt ellenőrzési programjáról (2011. január 1-jén lépett hatályba)
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2010. (V. 12.) FVM rendelete a növényi és állati eredetű
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok
határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

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

Mikrobiológia
A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető
mértékéről
A BIZOTTSÁG 2010/678/EU HATÁROZATA (2010. november 5.) az egyes fogyasztásra kész élelmiszerekben a
Listeria monocytogenes előfordulási gyakoriságát vizsgáló, a tagállamokban végrehajtandó összehangolt
monitoringprogramhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról
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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)

Radiológia
A Tanács 3954/87 EURATOM rendelete a nukleáris balesetet, vagy bármely más radiológiai veszélyhelyzetet követően
az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedhető mértékeinek megállapításáról
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
2000/473/Euratom: Az Euratom Szerződés 36. cikkének a népesség egészét érő sugárterhelés felmérése érdekében a
környezeti radioaktivitás-szint figyelemmel kísérésére vonatkozó alkalmazásáról szóló ajánlás (angol nyelvű szöveg)
2003/274/Euratom: 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
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V. Termékvédelem, terméktanúsítás, eredetvédelem
Szabadalmi oltalom
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

Védjegyoltalom
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Nemzeti jelképek védelme
1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezések
használatáról

Élelmiszer földrajzi jelzései és eredetvédelem
A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet
megjelöléseinek oltalmáról
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
A Bizottság 1019/2002/EK rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról
(Eredetmegjelölésre vonatkozó előírásokat is tartalmaz!)

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők:
 Békési szilvapálinka, Gönci barackpálinka, Kecskeméti barackpálinka, Szabolcsi almapálinka, Szatmári
szilvapálinka.
Nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők:
 Göcseji körtepálinka, Pannonhalmi törkölypálinka
 Újfehértói
meggypálinka - Hirdetmény: AZ ÚJFEHÉRTÓI MEGGYPÁLINKA MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓJÁNAK FŐBB ELŐÍRÁSAI (2011/C 85/07)

Bővebb információ: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1005
A TANÁCS 207/2009/EK RENDELETE (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (kodifikált változat)
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
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Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők:
 Budapesti téliszalámi, Szegedi (téli)szalámi, Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász, Csabai kolbász/Csabai
vastagkolbász, Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők:
 Alföldi kamillavirágzat, Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, Magyar szürkemarha hús

Bővebb információ: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1005
16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki
szabályairól

158/2009. (VII. 30.) Kormányrendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről
A Bizottság 1485/2007/EK rendelete (2007. december 14.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredet
megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carne de Bísaro Transmontano vagy Carne de Porco
Transmontano (OEM), Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi (OEM), Pecorino di Filiano (OEM), Cereza del Jerte
(OEM), Garbanzo de Fuentesaúco (OFJ), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (OFJ), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi
Geroskipou) (OFJ), Skalický trdelník (OFJ))
A Bizottság 323/2009/EK rendelete (2009. április 20.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredet megjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről - Wielkopolsky ser smaŜony (OFJ), Budapesti téliszalámi (OFJ)
A BIZOTTSÁG 530/2010/EU RENDELETE (2010. június 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász [OFJ])
A BIZOTTSÁG 531/2010/EU RENDELETE (2010. június 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász [OFJ])
A BIZOTTSÁG 986/2010/EU RENDELETE (2010. november 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi
paprika [OEM])
A Bizottság 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 közleménye – Iránymutatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssel (OFJ) ellátott összetevők felhasználásával készült élelmiszerek címkézéséhez

A Bizottság közleménye – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos
bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások

Hagyományos különleges tulajdonság elismerése
A Tanács 509/2006/EK rendelet (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági
termékekről és élelmiszerekről
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A Bizottság 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 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
elismerésére irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről (TEPERTŐS POGÁCSA - MAGYARORSZÁG)

http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201005/tepertos_pogacsa.pdf
Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek közösségi
elismerésére irányuló
KÖZTÁRSASÁG)

eljárásban

benyújtott

kérelem

megjelentetéséről

(POZSONYI

KIFLI

–

SZLOVÁK

SZIKVÍZ HAGYOMÁNYOS TERMÉK
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 az FVM honlapján olvasható:

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1005

VI. Speciális területekre vonatkozó előírások
Vendéglátás és közétkeztetés
80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszerelőállítás és - forgalmazás közegészségügyi szabályairól

67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről
9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER ÉS ITALADAGOLÓ AUTOMATÁK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS AZ
ITALCSAPOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
2009.
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Ételmérgezés, ételfertőzés
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Biocid termékekre,
alapelőírások

kártevőirtásra,

egészségügyi

nyilatkozatra

vonatkozó

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
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
 A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. május 20-i 453/2010/EU bizottsági rendelethez
A 22. oldalon, a 2010. december 1-jei hatállyal az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének a helyébe lépő I. mellékletben, a B. rész 4.
szakaszának címében, valamint a 42. oldalon, a 2015. június 1-jei hatállyal az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének helyébe lépő II.
mellékletben, a B. rész 4. szakaszának címében:
a következő szövegrész: „Elsősegélynyújtás”
helyesen: „Elsősegély-nyújtási intézkedések”.

A BIZOTTSÁG 143/2011/EU RENDELETE (2011. február 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XIV. mellékletének módosításáról
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról szóló, 2011. február 17-i
143/2011/EU bizottsági rendelethez
 A BIZOTTSÁG 207/2011/EU RENDELETE (2011. március 2.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a XVII. melléklete (difenil-éter, pentabrómszármazék és perfluoroktán-szulfonátok) tekintetében történő
módosításáról
 A BIZOTTSÁG 252/2011/EU RENDELETE (2011. március 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról
 A BIZOTTSÁG 253/2011/EU RENDELETE (2011. március 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XIII. mellékletének 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
 Módosítása: A BIZOTTSÁG 790/2009/EK RENDELETE (2009. augusztus 10.) az anyagok és keverékek
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osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
Helyesbítés 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 szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

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

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

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye a 2009. évben szakvéleményezett
élelmiszeripari tisztító- és fertőtlenítőszerek, kenőanyagok listájáról

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
Állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyéhez tartozó anyagok:
http://www.mgszh.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
intézkedésekről

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

Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, és vitaminnal, ásványi
anyaggal dúsított élelmiszerek
MÉ 1-2-90/496 előírás Az élelmiszerek tápérték jelölése (2. kiadás) (2009. november 27-től hatálytalan)
A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 1. mellékletében megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú

előírása az élelmiszerek tápérték jelöléséről
/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./
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MÉ 3-2-2008/1 irányelv Élelmiszerek összes élelmi (diétás) rosttartalmának a meghatározása enzimes– gravimetriás
módszerrel
Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról
 Helyesbítés az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre
vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 116/2010/EK
bizottsági rendelethez
 Helyesbítés az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre
vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 116/2010/EU
bizottsági rendelethez
Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról
http://www.fvm.hu/doc/upload/200804/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról
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
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
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 VM honlapján további információk:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2171

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
 Helyesbítés az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó
állítások listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 116/2010/EK bizottsági rendelethez
 Helyesbítés az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó
állítások listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelethez
A Bizottság 353/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében
előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról
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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

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

A Bizottság 984/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a nem betegségek kockázatának
csökkentésével, illetve a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének
elutasításáról
A Bizottság 1024/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek
fejlődéséről és egészségéről szóló, élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről és
engedélyezésük elutasításáról
A Bizottság 1025/2009/EK rendelete (2009. október 29.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának
csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról

A BIZOTTSÁG 1167/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének
elutasításáról
A BIZOTTSÁG 1168/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 375/2010/EU RENDELETE (2010. május 3.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének
elutasításáról
A BIZOTTSÁG 382/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének
elutasításáról
A BIZOTTSÁG 383/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 384/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának
csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások
engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek
kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások
engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 958/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról
A BIZOTTSÁG 1161/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését,
illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás
engedélyezésének elutasításáról
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A BIZOTTSÁG 1162/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek
kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének
elutasításáról

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 (Új egységes
szerkezet!)
A BIZOTTSÁG

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról
http://www.fvm.hu/doc/upload/200804/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf
A VM honlapján további információk:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2171
Az OÉTI honlapján levő információk a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról:

http://www.oeti.hu/index.php?m1id=7&m2id=79
Engedélyezett és elutasított állítások listája angol nyelven:
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/ndaclaims/ndaclaims13.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)

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítők
36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
A Bizottság 953/2009/EK rendelete (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható
tápértéknövelő anyagokról
A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és
címkézéséről (2012. január 1-jétől kell alkalmazni)

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről
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
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 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
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felhasználásra szánt élelmiszerek

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 JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vitaminoktól és ásványi
anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználásáról
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

Új élelmiszerek
Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
A TANÁCS 6/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az új élelmiszerekről, az Európai Parlament és a Tanács
rendelete az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről (A Tanács által 2010. március 15-én elfogadva)
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 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 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
rendelet 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
parlamenti 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
hozatalának 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
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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
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
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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
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=59
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
Az OÉTI honlapján levő információk az új élelmiszerekről: http://www.oeti.hu/index.php?m1id=2&m2id=70
A MÉbiH honlapján levő információk az új élelmiszerekről:
http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/szakmai-rovat/uj-elelmiszerek/tajekoztato-az-uj-elelmiszerekrl.html

GMO élelmiszerek
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről
Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról
Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és
takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról
A BIZOTTSÁG 65/2004/EK RENDELETE (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi
azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról
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

82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás
rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról

111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint
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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

132/2004. (IV. 29.) Kormány rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az
eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról

138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról

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

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 2010/315/EU HATÁROZATA (2010. június 8.) a rizstermékekben a nem engedélyezett,
géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről és az említett szervezet rizstermékekben való jelenlétére vonatkozó véletlenszerű vizsgálat
előírásáról
A Bizottság 2008/289/EK határozata (2008. április 3.) a rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, genetikailag
módosított Bt 63 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről
A MÉbiH honlapján levő információk a GMO élelmiszerekről:

http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/szakmai-rovat/gmo/tajekoztato-a-gmo-krol.html
A GMO engedélyekről folyamatosan frissített lista (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 8/B.§!
MÉ 1-2-1999/2 előírás Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelési szabályai (2. kiadás)
2009. november 27.-től hatályát veszti a fenti MÉ 3. §-a (2) bekezdésének „az Egészségügyi
Minisztérium egyetértésével” szövegrésze a 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete alapján.
MÉ 1-2-19/1979 előírás Az élelmiszer besugárzó létesítmények ajánlott működési szabályzata
2011/C 77/09. számú tájékoztatás: Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő
kezelésére engedélyezett létesítmények listája a tagállamokban
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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 tagállami engedélyek
jegyzéke (2009.)
Az uniós kompetens hatóságok listája elérhető az alábbi honlapon:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/comp_author_v2.pdf

A Bizottság jelentése a 2007. évre vonatkozóan az élelmiszer-besugárzásról (2009/C 242/02)

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
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

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények
szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről
(2010. február 19-től hatályos)
Helyesbítés az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez
A BIZOTTSÁG 2010/709/EU HATÁROZATA (2010. november 22.) az Európai Unió ökocímkézésért felelős
bizottságának létrehozásáról

Élelmiszeripari gépek, berendezések
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

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása
keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok
címeinek és hivatkozásainak közzététele) (2010/C 284/01)
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