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Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Osztály 

 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet ( vhr.) 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 145/1999. (X.1.) Korm. 

rendelet ( vhr. ) 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 243/1998 (XII.31.) 

Kormányrendelet az állatkísérletek végzéséről, 244/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az 

állatvédelmi bírságról, 245/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, a települési önkormányzat 

jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes 

feladat és hatásköreiről 

 a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 273/2007.  (X.19.) Korm. rendelet 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet (vhr.) 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 

 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet; 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 

törvény,  

 az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 

(IV. 21.) Korm. rendelet 
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Zalaegerszegi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 

törvény 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

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

rendelet 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

 az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 

 az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. 

rendelet 

 az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 

 a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 

(III. 11.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

 az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

 az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
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Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
 
 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  

 az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 

e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014 (XII. 13.) Korm. rendelet  

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény  

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény  

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  

 a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet  

 a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015 (XI.10.) Korm. rendelet  

 a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet  

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

 a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM 

rendelet  

 a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet  

 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet  

 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet végrehajtására 

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009. EK rendelet  
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Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

 

 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 

 a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 

 a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó 

szolgáltatási szerzõdés kötelezõ elemeiről szóló 207/2006. (X.16.) Korm.  rendelet 

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

 a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairólszóló 373/2014. (XII.31.) 

Korm. rendelet 

 a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl 

szóló 2010. évi CLVII. törvény 

 a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

biztosításáról szóló 38/2011. (III.22.) Korm. rendelet 

 földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény  

 a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtására 

kiadott 21/1997. (III.12.) FM-HM rendelet 

 a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 

 a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) 

FVM rendelet 

 a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 

bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 

 az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. 

(VI.13.) FVM rendelet  

 

 a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII.3.) Korm. 

rendelet 

  az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 

 a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi 

adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 

felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 
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 az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 

 a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet 

 a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 

szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV.29.) VM rendelet  

 a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 

 az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának 

rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről 

szóló 399/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet 

 az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 

 az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 

távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 

 a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 

 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény  

 a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 

szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  

 az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 

 az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet 

 az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 

 az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 

végrehajtásáról szóló 153/2009. (IX. 13.) FVM rendelet 

 a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. 

rendelet 

 a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 

 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

 a földvédelmi hatóság eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5. ) FM rendelet 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157640.234111
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 egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 

 a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 

kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 

 a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 2004. évi XVIII. törvény 

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő szóló 2008. évi XLVI. törvény 

 a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 

 a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet 

 a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet 

 a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

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

törvény 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

 a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 

2014. évi VII. törvény 

 a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 

 a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 

 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

 a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I.18.) Korm. rendelet 

 az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII.23.) PM rendelet 

 a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 

18.) Korm. rendelet 
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Zalaegerszegi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2012. évi C. törvény a Büntetető Törvénykönyvről 

 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról 

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

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

követelményeiről 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről 

 és az adatszolgáltatás rendjéről 

 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról 

 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 

 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más 

tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó 

szabályokról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához 

szükséges kötelező tartalmi elemekről 
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 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek 

felszerelésének és használatának szabályairól 

 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról 

 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

végrehajtásáról 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a 

végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 

 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 

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

ellenőrzésének részletes szabályairól 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 

költségmentesség megállapításáról 

 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 

 Magyarország Alaptörvénye 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

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

 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről  

 1997.évi CLIV. törvény egészségügyről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.312860
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29959.294662
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29959.294662
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 2000. évi. XXV. törvény a kémiai biztonságról (OSZIR/KBIR elektronikus rendszerben)  

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről 

 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 

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

 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 

 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről 

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

 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról 

 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 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 (REACH) 

 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokról 

 1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 

 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 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 (CLP) 

 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és 

címkézéséről 

 1223/2009 EK. rendelet a kozmetikai termékekről 

 432/2012 EU rendelet nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek 

fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, 

engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

 528/2012/EU rendelet a Biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

 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 

 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) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244
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 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) 

 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) 

 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 

 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 

 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  

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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.) 
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 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 

 az Európai Unió Tanácsának 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra 

szánt víz minőségéről 

 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 

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

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról 

 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelete a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

 232/2000. (XII.23.) Kormány rendelet az ÁNTSZ engedélyével működő Családvádelmi Szolgálat 

működésének engedélyezéséről 

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

 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.289564
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.289564
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.289564
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 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról  

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

 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 

kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes 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  

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

 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatok es intézmények működésének 

engedélyezéséről es ellenőrzéséről 

 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 

engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott 

egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól  

 176/2010. (V. 13) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból 

indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről 

 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 

szerv kijelöléséről 

 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 

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

tételéről 

 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról 

 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

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

 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.314585
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.314585
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126380.182305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126380.182305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126380.182305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132118.290992
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132118.290992
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ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól 

 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet  

 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  

 316/2013. (VIII. 28) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól  

 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi 

hatósági eljárások szabályairól 

 71/2015.(III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 

feltételeiről 

 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 

 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról 

 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről 

 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 

kérdéseiről 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

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

módjáról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

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

szükséges járványügyi intézkedésekről 

 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozok továbbképzésének szabályairól 

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

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

szabályairól 

 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről 

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az 

általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 

 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 

 9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről 

 16/2002 (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 

 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó 

fertőzés terjedésének 

 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről 

 60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

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

eljárásról 

 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett 

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről 

 35/2004. (IV. 26. ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott 

gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről 

 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
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 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 

 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos 

bejelentés es adatközlés rendjéről 

 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 

 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 

 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek 

felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az 

egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 

17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról 

 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő 

közegészséget veszélyeztető betegségekről 

 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM rendelet egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

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

 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 

 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 

e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól 

 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet az ápolói tevékenység kompetenciáiról 

 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-

összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 

 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseirő 

 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 33/2013 (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, 

szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 

 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról 
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 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról 

 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 
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Zalaegerszegi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

1. A járványüggyel kapcsolatos általános jogszabályok 
 

82/894/EGK A TANÁCS IRÁNYELVE az állatbetegségek Közösségen belüli 
bejelentéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
652/2014/EU RENDELETE 

az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és 
állatjóléttel, valamint a növény-egészségüggyel 
és a növényi szaporító-anyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 
2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 
178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK 
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

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

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

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az 
azokkal összefüggő állami kártalanításról 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve 
leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről 

OIE Terrestrial Manual A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) 
szárazföldi állatokat érintő betegségeinek 
diagnosztikai kézikönyve 

OIE Aquatic Manual A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) vízi 
állatokat érintő betegségeinek diagnosztikai 
kézikönyve 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424425023425&uri=CELEX:01982L0894-20130101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424426076677&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424426076677&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.285050
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118910.285741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111368.261198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162769.247210
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111732.313549
http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/
http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/
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2. Több állatfajt érintő fertőző betegségekkel kapcsolatos jogszabályok 
 
 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 554. 
§ - 569. §: lépfene 

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 
 
 
64/432 A TANÁCS IRÁNYELVE 
 
 

az egyes Brucella fajok elleni védekezés 
részletes szabályairól 
 
a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen 
belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi 
problémákról 

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet 
 
 
A TANÁCS 2003/85/EK IRÁNYELVE 
 
 
 

a ragadós száj- és körömfájás elleni 
védekezésről 
 
a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre 
irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 
85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 
91/665/EGK határozat hatályon kívül 
helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv 
módosításáról 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet  
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
576/2013/EU RENDELETE 
 
 

a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól 
 
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi 
célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 
 
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
999/2001/EK RENDELETE 
 
 

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, 
illetve leküzdésükről (BSE, TSE, Scrapie) 
 
egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 607. 
§ - 608. § ill. 282. § - 298. §: Hólyagos 
szájgyulladás 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 570. 
§ - 576. §: Rühösség 

A TANÁCS 92/65/EGK IRÁNYELVE a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. 
pontjában felsorolt külön közösségi 
szabályokban megállapított állat-egészségügyi 
követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, 
spermák, petesejtek és embriók Közösségen 
belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő 
behozatalára irányadó állat-egészségügyi 
követelmények megállapításáról (Állatkert, 
laborállat) 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet parazitózisok 
 
OIE, Chapter 8.5. Echinococcus granulosus 
OIE, Chapter 8.6. Echinococcus multilocularis 
OIE, Chapter 8.15. Infection with Trichinella spp. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 628. 
§ - 652. §: bőrbagócs, májmétely, borsóka, 
orsóféreg, galandféreg, Trichinella, Eimeria, 
csillós egysejtű élősködők, vérszívó 
paraziták, úszóhólyag férgek; 

 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116821.246552
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757158804&uri=CELEX:01964L0432-20150527
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93554.246349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757224494&uri=CELEX:02003L0085-20150806
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119317.285745
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424685569301&uri=CELEX:32013R0576
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424685569301&uri=CELEX:32013R0576
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126353.285746
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757385020&uri=CELEX:02001R0999-20150805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757385020&uri=CELEX:02001R0999-20150805
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452767198798&uri=CELEX:01992L0065-20141229
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_echinococcus_granulosus.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_echinococcus_multilocularis.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_trichinella_spp.htm
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3. Kérődzők fertőző betegségei 
 

65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet 
 
64/432 A TANÁCS IRÁNYELVE 
 
 

a gümőkór elleni védekezésről 
 
a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen 
belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi 
problémákról 

21/2002. (III. 20.) FVM rendelet 
 

a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való 
mentesítés szabályairól 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 299. 
§ - 312. §: Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 607. 
§ - 608. § ill. 282. § - 298. §: 
Bőrcsomósodáskór 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 607. 
§ - 608. § ill. 282. § - 298. §: Rift-völgyi láz 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 282. 
§ - 298. §: a keleti marhavész 

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 
 
 
A TANÁCS 2000/75/EK IRÁNYELVE 
 
 
 
A BIZOTTSÁG 1266/2007/EK RENDELETE 

a kéknyelv betegség elleni védekezés 
szabályairól 
 
a kéknyelv betegség elleni védekezésre és 
felszámolására vonatkozó külön rendelkezések 
megállapításáról 
 
a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó 
egyes állatok szállításának ellenőrzése, 
megfigyelése, felügyelete és korlátozása 
tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv 
végrehajtási szabályairól 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 607. 
§ - 608. § ill. 282. § - 298. §: Kiskérődzők 
pestise 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 313. 
§ - 328. §: Juhhimlő és kecskehimlő 

A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE 
 
 
 
 
 

az egyes állatbetegségek elleni védekezésre 
irányuló általános közösségi intézkedések, 
valamint a sertések hólyagos betegségére 
vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről 
(Szarvasok epizootiás haemorrhagiás 
betegsége) 

 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65767.246251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757158804&uri=CELEX:01964L0432-20150527
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64808.260752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124451.231183
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424427597922&uri=CELEX:02000L0075-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452767606205&uri=CELEX:02007R1266-20120605
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424955449792&uri=CELEX:01992L0119-20090618
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4. Sertések betegségei 
 

98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 
 
A TANÁCS 2002/60/EK IRÁNYELVE 
 
 
 
 
 
 
2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat 
 
 
 
 
2003/422/EK bizottsági határozat 

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről 
 
az afrikai sertéspestis elleni védekezésre 
vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, 
valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-
betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében 
a 92/199/EK irányelv módosításáról 
 
az egyes tagállamokban előforduló afrikai 
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi 
intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
az afrikai sertéspestis diagnosztikai 
kézikönyvének jóváhagyásáról 

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 
 
A TANÁCS 2001/89/EK IRÁNYELVE 
 
 
2013/764/EU bizottsági végrehajtási határozat 

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről 
 
a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre 
irányuló közösségi intézkedésekről 
 
az egyes tagállamokban előforduló klasszikus 
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi 
intézkedésekről 

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet 
 
 
 
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2008/185/EK 
 
 
 

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való 
mentesítésének szabályairól és a mentesség 
fenntartásáról 
 
az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a 
sertések Közösségen belüli kereskedelmében 
alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a 
betegséggel kapcsolatos információnyújtással 
szemben támasztott kritériumokról 

3/2014. (I. 16.) VM rendelet 
 

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós 
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 
szindrómájától való mentesítéséről (PRRS) 

14/2003. (II. 14.) FVM rendelet 
 
 
A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE 

a sertések hólyagos betegsége elleni 
védekezés szabályairól 
 
az egyes állatbetegségek elleni védekezésre 
irányuló általános közösségi intézkedések, 
valamint a sertések hólyagos betegségére 
vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 625. 
§ - 627. §: Sertéstífusz 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 401. 
§ - 417. §: Fertőző sertésbénulás 

 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75911.261179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424957809218&uri=CELEX:02002L0060-20080903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452777836289&uri=CELEX:02014D0709-20150819
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1453712287395&uri=CELEX:32003D0422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65903.261172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424958255869&uri=CELEX:02001L0089-20080903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452778004735&uri=CELEX:32013D0764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124421.246569
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452757041082&uri=CELEX:02008D0185-20150311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166269.285700
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74046.260757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452778157412&uri=CELEX:01992L0119-20090618
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
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5. Lófélék betegségei 
 

31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet 
 
 
A Tanács 92/35/EGK irányelve 
 

az afrikai lópestis megelőzéséről és 
leküzdéséről 
 
az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló 
ellenőrzési szabályok és intézkedések 
meghatározásáról 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 
 
OIE, Chapter 12.5. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 456. 
§ - 465. §: Lovak fertőző kevésvérűsége 
 
Equine infectious anaemia 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
OIE, Chapter 8.9. Japanese encephalitis 
OIE, Chapter 8.17. West Nile fever 
OIE, Chapter 12.4. Equine encephalomyelitis 
(Eastern and Western) 
OIE, Chapter 12.11. Venezuelan equine 
encephalomyelitis 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 607. 
§ - 608. § ill. 282. § - 298. §: Lovak járványos 
agy- és gerincvelő-gyulladásai (japán 
encephalitis, keleti ló-encephalitis, lovak 
venezuelai agy- és gerincvelő  gyulladása, 
nyugati ló-encephalomyelitis, Nyugat-nilusi láz) 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 
OIE, Chapter 12.10. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 431. 
§ - 444. §: Takonykór 
 
Glanders 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 
OIE, Chapter 12.3. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 445. 
§ - 455. §: Tenyészbénaság 
 
Dourine 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

7/2003. (II. 4.) FVM rendelet 
 
95/329/EK bizottsági határozat 

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről 
 
a 90/426/EGK tanácsi irányelv 15. cikke b) 
pontjának ii. alpontjában a vírusos arteritisre 
vonatkozóan megállapított követelmény hatálya 
alá tartozó hímivarú lófélék kategóriáinak 
meghatározásáról 

 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65091.261170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424961453602&uri=CELEX:31992L0035
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eia.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_japanese_encephalitis.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_wnf.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_equine_encephalomyelitis.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_equine_encephalomyelitis.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vee.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vee.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_glanders.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_dourine.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73735.246327
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452766447537&uri=CELEX:31995D0329
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6. Baromfik betegségei 
 

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 
 
 
A TANÁCS 2005/94/EK IRÁNYELVE 
 
 
 
 
A BIZOTTSÁG 2006/437/EK HATÁROZATA 
 

a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól 
 
a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló 
közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
 
 
a 2005/94/EK tanácsi irányelvben előírt, a 
madárinfluenzára vonatkozó diagnosztikai 
kézikönyv elfogadásáról 

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet 
 
 
A TANÁCS 92/66/EGK IRÁNYELVE 
 
 

a Newcastle-betegség elleni védekezés 
szabályairól 
 
a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni 
védekezésre irányuló közösségi intézkedések 
bevezetéséről 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

49/2002. (V. 24.) FVM rendelet a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni 
védekezésről és a mentesség megtartásáról 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 620. 
§ - 624. §: Baromfikolera 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 533. 
§ - 538. §: Kacsapestis 

180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2160/2003/EK RENDELETE 
 
 
A BIZOTTSÁG 200/2010/EU RENDELETE 
 
 
 
 
 
 
A BIZOTTSÁG 517/2011/EU RENDELETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BIZOTTSÁG 200/2012/EU RENDELETE 
 
 
 
 
 
 
A BIZOTTSÁG 1190/2012/EU RENDELETE 
 

a szalmonellózis elleni védekezés egyes 
szabályairól 
 
a szalmonella és egyéb meghatározott, 
élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók 
ellenőrzéséről 
 
a felnőtt Gallus gallus tenyész-állományokban 
észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási 
gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós 
célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 
 
a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó 
tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-
szerotípusok előfordulási gyakoriságának 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 
2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági 
rendelet módosításáról 
 
a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében a brojlerállományokban 
előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella 
typhimurium csökkentésére irányuló uniós 
célkitűzésről 
 
a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében a pulykaállományokban 
előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella 
Typhimurium csökkentésére irányuló uniós 
célkitűzésről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111675.261205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425037195797&uri=CELEX:02005L0094-20080903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425455713177&uri=CELEX:32006D0437
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126257.246663
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01992L0066-20080903
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65477.246250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126358.285747
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307320997&uri=CELEX:02003R2160-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307320997&uri=CELEX:02003R2160-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307410060&uri=CELEX:02010R0200-20110529
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307529794&uri=CELEX:32011R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307714794&uri=CELEX:32012R0200
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425307817675&uri=CELEX:32012R1190
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 A BIZOTTSÁG 1177/2006/EK RENDELETE  
 
 
 
 

 
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 

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

 
7. Nyulak betegségei 

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 
OIE, Chapter 13.2. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 466. 
§ - 475. §: Nyulak vérzéses betegsége 
 
Rabbit haemorrhagic disease 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 
OIE, Chapter 13.2. 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 609. 
§ - 616. §: Myxomatosis 
 
Rabbit haemorrhagic disease 

 
8. Méhek betegségei 

 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 
 
 
 
 
 
OIE, Chapter 9.2. 
 
OIE, Chapter 9.3. 
 
OIE, Chapter 9.4. 

a méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről (Mézelő méhek nyúlós 
költésrothadása, Mézelő méhek enyhébb 
költésrothadása, Kis kaptárbogár) 
 
Infection of honey bees with Paenibacillus larvae 
(American foulbrood) 
Infection of honey bees with Melissococcus 
plutonius (European foulbrood) 
Infestation with Aethina tumida (Small hive 
beetle) 

 
OIE, Chapter 9.5. 

 
Infestation of honey bees with Tropilaelaps spp. 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM 
TARTOZÓ BETEGSÉGEK 

 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 
 
 
 
 
OIE, Chapter 9.1. 
 
OIE, Chapter 9.6. 

a méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről (Mézelő méhek légcsőatka-kórja, 
Varroózis) 
 
Infestation of honey bees with Acarapis woodi 
Infestation of honey bees 
with Varroa spp. (Varroosis) 
 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425456005273&uri=CELEX:32006R1177
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75509.246331
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_rabbit_haemorrhagic_disease.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.261141
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_rabbit_haemorrhagic_disease.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75433.261176
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_paenibacillus_larvae.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_melissococcus_plutonius.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aethina_tumida.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_tropilaelaps_spp.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75433.261176
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_acarapis_woodi.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_varroa_spp.htm
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9. Víziállatok betegségei 
 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 
 
 
 
 
 
A TANÁCS 2006/88/EK IRÁNYELVE 
 
 
 
 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból 
származó termékekre vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről és a 
víziállatokban előforduló egyes betegségek 
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
 
a tenyésztett víziállatokra és az azokból 
származó termékekre vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről és a 
víziállatokban előforduló egyes betegségek 
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

2008/896/EK bizottsági határozat a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt 
kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti 
rendszerekre vonatkozó iránymutatásokról 

2008/946/EK bizottsági határozat a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett 
víziállatok karanténjára vonatkozó 
követelmények tekintetében történő 
végrehajtásáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1554 VÉGREHAJTÁSI 
HATÁROZATA 

a 2006/88/EK irányelvnek a felügyeleti és 
diagnosztikai módszerekre vonatkozó 
követelmények tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
megállapításáról 

A BIZOTTSÁG 2010/221/EU HATÁROZATA a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő 
víziállatokban előforduló egyes betegségek 
hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi 
irányelv 43. cikkével összhangban hozott 
nemzeti intézkedések jóváhagyásáról 

2009/177/EK bizottsági határozat a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és 
felszámolási programok, valamint a tagállamok, 
övezetek és területi egységek betegségtől 
mentes minősítése tekintetében történő 
végrehajtásáról 

 

 
A z  É L E L M I S Z E R E K R E  V O N A T K O Z Ó  J O G S Z A B Á L Y O K  J E G Y Z É K E  

k ü l ö n  d o k u m e n t u m k é n t  é r h e t ő  e l  a  Z a l a  M e g y e i  K o r m á n y h i v a t a l  
h o n l a p j á n  ( h t t p : / / w w w . k o r m a n y h i v a t a l . h u / h u / z a l a ) ,  a  D o k u m e n t u m o k  

k ö z ö t t ,  „ Z a l a e g e r s z e g i  J á r á s i  H i v a t a l r a  v o n a t k o z ó  á g a z a t i  
j o g s z a b á l y o k  -  É l e l m i s z e r e k r e  v o n a t k o z ó  j o g s z a b á l y o k  j e g y z é k e ”  

c í m e n .  
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119044.285742
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1425306232817&uri=CELEX:02006L0088-20140306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452769220429&uri=CELEX:32008D0896
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452769302707&uri=CELEX:32008D0946
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452769385909&uri=CELEX:32015D1554
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452769385909&uri=CELEX:32015D1554
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452758850870&uri=CELEX:02010D0221-20141201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1452769061796&uri=CELEX:02009D0177-20150730

