Ágazati jogszabályok
Népegészségügyi Főosztály
Törvények:
1. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
2. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény
3. a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
4. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
6. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
7. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény
8. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
9. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény
10. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
11. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
12. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
13. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
14. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
15. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
16. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény
17. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény
18. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
19. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
20. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII.
törvény
21. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
22. az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény
23. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
24. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
25. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
26. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
27. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
28. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
29. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
30. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
31. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
32. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
33. a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
34. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. egyes
közszolgáltatások
ellátásáról
és
az
ezzel
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény
36. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
37. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
38. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Kormányrendeletek:
1. a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről 385/2016 (XII:2.) Korm. rendelet
2. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet
3. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet
4. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997
(XII. 20.) Korm. rendelet
5. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001
(X. 25.) Korm. rendelet
6. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
7. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
8. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.)
Korm. rendelet
9. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség
megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
10. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
11. a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint
a meghatározott
szakkérdésekben
kizárólagosan
eljáró
és
egyesszakterületeken
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
12. a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
13. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelet
14. az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi
bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet
15. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet
16. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult
közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről
szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
15. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
16. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet
17. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
18. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
19. a megyei intézményfenntartó
központokról,
valamint a
megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
20. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és
kezelésének szabályiról szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet
21. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
22. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.
7.) Korm. rendelet
23. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet
24. a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.)
Korm. rendelet
25. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a
kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
26. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
27. az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet
28. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet
29. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
30. az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet
31. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
32. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
33. az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm.
rendelet
34. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
35. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati
idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása
iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Egyéb jogszabályok:
1. a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények
nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM
rendelet
2. a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló
12/1991. (V. 18.) NM rendelet
3. a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet
4. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
5. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
6. a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
5. fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
6. a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
szóló 61/1999.(XII.1.) EüM rendelet
7. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
8. a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
9. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet
10. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM
együttes rendelet
11. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzésérő szóló 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet
12. az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett
személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM. rendelet
13. az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002.
(I. 11.) EüM rendelet
14. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
15. a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
16. az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM
rendelet
az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet
a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a
hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.)
ESzCsM rendelet
a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és
elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet
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
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet
a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és
adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő
közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM
rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009.
(VI. 18.) EüM rendelet
a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM
rendelet
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011.
(XI. 29.) NEFMI rendelet
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.)
EMMI rendelet
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI
rendelet
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek
üzemeltetése
során
teljesítendő
vízügyi
és
vízvédelmi
szakmai

követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet
36. az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi
feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
37. a fizikai tényezők (elektromágnese terek) hatásának kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016
(XI.29.) EMMI rendelet
Eu. jogszabályok:
1. 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
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december
16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról
3. 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályairól
4. Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22. )
a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
5. A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.
augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag
szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben említett munkaprogramról
6. A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról (Biztonsági adatlap)
7. A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
(Biztonsági adatlap)
8. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről
és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2015. május 28-i (EU) 2015/830 bizottsági
rendelethez (Biztonsági adatlap)
9. A Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai
Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról
10. A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai
Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett
biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról
11. A Bizottság 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az
528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az
azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról

12. A Bizottság 564/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 18.) a biocid
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség
részére fizetendő díjakról
13. A Bizottság 736/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 17.)
a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram
időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
14. A Bizottság 837/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. június 25.)
az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a
biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények
tekintetében történő módosításáról
15. A Bizottság 88/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 31.) a biocid
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására irányuló eljárás
meghatározásáról
16. Az Európai Parlament és a Tanács 334/2014/EU rendelete (2014. március
11.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU
rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő
módosításáról
17. A Bizottság 492/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március
7.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös
elismerési eljárás tárgyát képező engedélyek megújítására vonatkozó
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
18. 41/2009 EK rendelet a glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek
összetételéről és címkézéséről
19. 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre
és egészségre vonatkozó állításokról
20. 1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez adásáról
21. 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
az Európai
Élelmiszerbiztonsági
Hatóság
létrehozásáról
és
az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
22. 882/2004/EK rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek
történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenőrzésekről
23. 765/2008/EK rendelet termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
24. 432/2012/EU rendelet a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve
a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos,
egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról
25. 258/97/EK rendelet az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
26. 609/2013/EU rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a
speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára
szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a
92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a
2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről (hatályos: 2016. július 20.)
27. 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK
bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről

