
 

 

 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

Állategészségügy, állatvédelem, takarmány előállítás, élelmiszer-ellenőrzés 

 

19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól 

21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól 

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, 

valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 

65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 

felhasználásának egyes szabályairól 

98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni védekezésről 

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

országos nyilvántartási rendszeréről 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, 

illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól 

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének 

szabályairól és a mentesség fenntartásáról 

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 

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

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

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

állami kártalanításról 

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

45/2012. (V. 08.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításról   

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről  

121/2007. (X. 18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és 

működésüknek rendjéről 

34/2011. (IV. 28.) VM rendelet a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal 

szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről  

javascript:njtDocument('158951.291238');
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110173.155284
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137143.576748


 2 

67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és 

szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról  

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

országos nyilvántartási rendszeréről 

 

I. A takarmány-előállítás, -forgalmazás és felhasználás legfőbb szabályai 

 

A takarmányjog általános elvei, az élelmiszerlánc-törvény és a RASFF-ra vonatkozó szabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról 

(Új egységes szerkezet!) 

Helyesbítés az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. 

január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 31., 2002.2.1.) (Magyar nyelvű 

különkiadás, 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.) 

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) 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és 

takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről 

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 (Új egységes szerkezet!) 

Későbbi kapcsolódó jogi aktusok: 

A Bizottság 2006/677/EK határozata (2006. szeptember 29.) a takarmány- és élelmiszerjognak, illetve az 

állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályoknak való megfelelést igazoló hatósági 

ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet alapján végzett auditok 

kritériumait megállapító iránymutatásról 

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 (EU) 2015/525 végrehajtási rendelete (2015. március 27.) a 882/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek 

behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 

669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról  

A kijelölt ellenőrzési pontok listája elérhető az alábbi honlapon: 

http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm 

Útmutató harmadik országból származó bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok 

behozatalára és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő 

termékek ellenőrzéséhez 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/el

elmiszer_fokozott_import_ell/zgy_fokimp_utmutato.html 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130376.186177
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110148.155238
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411370747379&uri=CELEX:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178R(03)&from=HU
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/docs/guidance_rev_8_hu.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100141.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411370892182&uri=CELEX:02004R0882-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0677&qid=1400485952395&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426750830946&uri=CELEX:02009R0669-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429512324926&uri=CELEX:32015R0525
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/elelmiszer_fokozott_import_ell/zgy_fokimp_utmutato.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/elelmiszer_fokozott_import_ell/zgy_fokimp_utmutato.html
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2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba 

hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi 

irányelv, a 80/511/EGK Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK 

tanácsi irányelv és a 2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről  

A Bizottság 454/2010/EU rendelete (2010. május 26.) a takarmányokra vonatkozó címkézési rendelkezések 

tekintetében a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről 

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

A BIZOTTSÁG 16/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási 

rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról 

Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó uniós gyorsvészjelző rendszer működésének bemutatása: 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_hu.pdf 

Éves jelentések a RASFF rendszerről (angol nyelven): 

Az Európai Unió RASFF rendszere – 30 éve a fogyasztók biztonságának megőrzéséért (angol nyelven): 

The Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union – 30 years of keeping consumers safe 

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

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

végzéséről (2012. szeptember 1-jén lépett hatályba) 

A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és 

megfizetésének szabályairól (2012. május 1-jén lépett hatályba) 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

egyes szabályairól 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a 

mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (2013. január 3-tól hatályos!) 

A BIZOTTSÁG 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13. ) a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. 

június 13-i 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 179., 2014.6.19. ) 

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 

SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (2012/C 326/01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN 

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01001301 

AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

VÁLTOZATA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01004701 

C326 Hivatalos Lap: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:HU:HTML 

Results of border checks carried out by the EU Member States and Norway on imports of feed and food of 

non-animal origin subject to increased level of official controls – products listed in Annex I to Regulation (EC) 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900055.KOR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0767:20100901:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:128:0001:0002:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1400484773386&uri=CELEX:32011R0016
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff30_booklet_en.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200126.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200127.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200040.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200065.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20130103&qid=1400487269508&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424425426019&uri=CELEX:32014R0668R(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424425426019&uri=CELEX:32014R0668R(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01001301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01001301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN#C_2012326HU.01004701
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:HU:HTML
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No 669/2009 

http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/docs/results_ms_border_controls_2012_en.pdf 

A nemzeti helyes higiéniai gyakorlatok útmutatóinak listája (Register for National Guides to Good Practice) 

HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/FOOD/BIOSAFETY/HYGIENELEGISLATION/REGISTER_NATIONAL_GUIDES_EN.PDF 

Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája – List of registered and approved 

establisments 

www.nebih.gov.hu/data/cms/128/990/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmany_eloallito_uzemek.pdf 

(Havonta frissülő szerkezet!) 

Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája – List of registered and approved intermediaries 

www.nebih.gov.hu/data/cms/128/988/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmanykozvetitok_listaja.pdf 

(Havonta frissülő szerkezet!) 

Harmadik országból származó takarmányok előállítóinak és a behozatalért felelős képviselők nyilvántartása 

– Register of establishments manufacturing feed in third countries and feed business operators importing 

feed from third countries (representatives) 

www.nebih.gov.hu/data/cms/128/989/Felelos_kepviselok_nyilvantartasa.pdf 

(Havonta frissülő szerkezet!) 

European Feed Manufacturers Guide (EFMC) – A Community guide to good practice for the EU industrial 

compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals 

FEFAC – Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der 

Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation 

www.fefac.org 

Community guide to good practice for feed additive and premixture operators 

FAMI-QS – European Association for Feed Additives and Premixtures Quality System 

www.fami-qs.org 

Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods 

FEDIAF – Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour Animaux Familiers, European Pet Food 

Industry Federation 

www.fediaf.org 

European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage trading and transport of cereals, oilseeds 

and protein crops 

European cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats and agrosupply trade (COCERAL)/ 

European Agri-cooperatives (COGECA) 

www.coceral.com, www.copa-cogeca.be  

European Guide to good practice for the industrial manufacture of safe feed materials 

The "Association des Amidonniers et Féculiers" (AAF) and The EU Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) 

within the framework of the European Feed Ingredients Platform (EFIP) 

www.efip-ingredients.org 

and European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC) 

www.efisc.eu 

3. MELLÉKLET - keményítő előállításához kapcsolódó iparági referencia dokumentum 

 

Biztonságos takarmány-alapanyagok előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó Közösségi Útmutató 

Register for National Guides to Good Practice 

It has been set up by the Commission to make them available to Member States and feed and food business 

operators. 

http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/docs/results_ms_border_controls_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/register_national_guides_en.pdf
http://www.nebih.gov.hu/data/cms/128/990/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmany_eloallito_uzemek.pdf
http://www.nebih.gov.hu/data/cms/128/988/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmanykozvetitok_listaja.pdf
http://www.nebih.gov.hu/data/cms/128/989/Felelos_kepviselok_nyilvantartasa.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/efmc_1_0_en.pdf
http://www.fefac.org/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/eu_guide_v2_en.pdf
http://www.fami-qs.org/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/fediaf_guide_rev8_en.pdf
http://www.fediaf.org/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/GDBP_Hygiene_en.pdf
http://www.coceral.com/
http://www.copa-cogeca.be/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/EU_%20Guide_good_practice_feed_materials_en.pdf
http://www.efip-ingredients.org/
http://www.efisc.eu/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials_v2.2_appendeix_3_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials_v2.2_appendeix_4_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/register_feed_en.pdf
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Takarmánybiztonságra és -higiéniára vonatkozó általános követelmények 

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint 

a Közös Vámtarifáról (az utolsó megjelent egységes szerkezet: 2000.01.01.) 

Módosításai:  

 A BIZOTTSÁG 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 lépett hatályba) 

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 861/2010/EU bizottsági 

rendelethez 

 A BIZOTTSÁG 1006/2011/EU RENDELETE (2011. szeptember 27.) a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 

módosításáról (2012. január 1-jén lép hatályba) 

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági 

rendelethez 

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági 

végrehajtási rendelethez 

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági 

végrehajtási rendelethez 

 A BIZOTTSÁG 927/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 9.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról (2013. január 1-jén lép hatályba.) 

 A BIZOTTSÁG 1055/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 9.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 698/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 19.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 A Bizottság 1001/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 4.) a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 

módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 365/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 7.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 366/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 7.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 388/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 10.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 1101/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. október 16.) a vám- és a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403248472094&uri=CELEX:01987R2658-20000101
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:284:0001:0887:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:204:0026:0027:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1006&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:290:0006:0006:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:052:0032:0032:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0008:0008:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0927&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0008:0008:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0698&qid=1400495493363&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1001&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0365&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1397840289208&uri=CELEX:32014R0366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.113.01.0017.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.312.01.0001.01.HUN
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statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról 

 

Takarmányokat érintő végrehajtási rendeletek: 

 A Bizottság 1272/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 5. ) egyes 

áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRÁJÁNAK MAGYARÁZATA (2011/C 137/01) A vám- és 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, módosított 1987. július 23-i 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet  9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott magyarázat 

228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról 

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló 

nemkívánatos anyagokról 

A Bizottság (EU) 2015/186 rendelete (2015. február 6.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

I. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, valamint az Ambrosia spp. magok 

maximális szintje tekintetében történő módosításáról 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról 

Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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 

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 

szabályainak megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásához (2013. augusztus 7.)  

A Bizottság 1079/2013/EU rendelete (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2014. 

január 1-jétől 2016. december 31-ig alkalmazandó) 

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 

élelmiszerek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 

(Új egységes szerkezet!) 

A Bizottság 1079/2013/EU rendelete (2013. október 31.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról  

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} 

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek 

meghatározásáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=VzBSEaueCYMp7QmINib43P1ecWZX1RCruGL63AdTPuY,&dl
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600228.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100326.KOR&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403249724439&uri=CELEX:02002L0032-20131227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32002L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32002L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424424810362&uri=CELEX:32015R0186
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0334:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421399587858&uri=CELEX:02004R0853-20141117
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_853-2004_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:292:0010:0012:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421399793780&uri=CELEX:02004R0854-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2074-20121126&rid=1
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/report_act_part1_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/staff_working_doc_part1_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0183:20120916:HU:PDF
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2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól 

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés 

elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 

kijelöléséről 

A 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 (2013. december 31-ig alkalmazandó)  

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

A BIZOTTSÁG 28/2012/EU RENDELETE (2012. január 11.) egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az 

Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó 

követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet 

módosításáról  

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

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

Kamara részére történő adatszolgáltatásról 

 

Állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó követelmények 

A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) 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 

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról 

A Tanács 338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 

A Bizottság 865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

A Bizottság 578/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 17.) egyes vadon élő állat- és növényfajok 

példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről 

A Bizottság 888/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 14.) egyes vadon élő állat- és 

növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról 

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (link) 

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- 

és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét 

szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

1998. évi XXVIII törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

2015. évi XXXVII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról 

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

9/1999 (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900186.KOR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1162:20120301:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.KIM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0028-20130701&rid=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200021.KIM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300260.KOR&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421399914938&uri=CELEX:01992L0065-20141229
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426751217369&uri=CELEX:01997R0338-20141220
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426751646012&uri=CELEX:02006R0865-20150205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476915212&uri=CELEX:32013R0578
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.243.01.0021.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0002&from=HU
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300032.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800292.KOR&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700041.FM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800028.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1500037.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800244.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900009.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900032.FVM&timeshift=0http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900032.FVM&timeshift=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421400382966&uri=CELEX:02001R0999-20150101
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szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó 

szabályok megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

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 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb 

meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről 

Helyesbítés 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 szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 138., 2011.5.26. ) 

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 2073/2005/EK 

bizottsági rendelet I. mellékletének a friss baromfihúsban előforduló szalmonella tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 281., 2011.10.28. ) 

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló 

Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. 

március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 71., 2012.3.9. ) 

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban 

előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 

2012. december 12-i 1190/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 340., 2012.12.13. ) 

A Bizottság 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium 

csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről 

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 

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 állat-

egészségügyi ellenőrzéséről 

54/2004 (IV. 24.) FVM rendelet egyes élőállatok és termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi és 

állattenyésztési ellenőrzéséről 

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

törvény végrehajtásának 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) 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

A Kormány 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozata az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról 

19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, 

feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról 

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  

88/2008. (VII.18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200081.FVM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2160-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0017&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0018&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0019&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0020&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403261959295&uri=CELEX:32012R1190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0136-20090501&qid=1400507370676&from=HU
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400052.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400053.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400054.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400079.FVM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1400507450942&uri=CELEX:32005R0001
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14152.pdf
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500019.FVM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0275-20120301&rid=1
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800088.FVM
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vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 

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 (EU) 2015/198 végrehajtási rendelete (2015. február 6.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az 

egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett 

harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Kanadára vonatkozó bejegyzésnek a 

magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban történő módosításáról 

A Bizottság (EU) 2015/526 végrehajtási rendelete (2015. március 27.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az 

egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett 

harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Amerikai Egyesült Államokra 

vonatkozó bejegyzésnek a magas patogenitású madárinfluenza további kitörésével kapcsolatban történő 

módosításáról 

A Bizottság (EU) 2015/608 végrehajtási rendelete (2015. április 14.) a 798/2008/EK rendeletnek a harmadik 

országok jegyzékében az Ukrajnára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, a tojótyúkokra vonatkozó ukrán 

szalmonella-ellenőrzési program jóváhagyása, a Newcastle-betegségre vonatkozó állat-egészségügyi 

bizonyítvány kiállításával kapcsolatos követelmények, valamint a tojástermékekre vonatkozó feldolgozási 

követelmények tekintetében történő módosításáról 

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 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 (Új egységes 

szerkezet!) 

A BIZOTTSÁG 2014/704/EU végrehajtási határozata (2014. október 8.) a 2009/821/EK határozatnak az állat-

egészségügyi határállomások listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 7139. számú 

dokumentummal történt)  

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

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelete a fertőző szivacsos 

agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete a szalmonellózis elleni 

védekezés egyes szabályairól  

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

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 (Új egységes szerkezet!) 

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

egészségügyi szabályairól 

A Bizottság 2014/288/EU végrehajtási határozata (2014. május 12.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló, az Unióval közösen 

finanszírozott nemzeti programok szabványos jelentési követelményeiről, valamint a 2008/940/EK határozat 

hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 2976. számú dokumentummal történt) 

50/2014. (IV. 29.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426751772355&uri=CELEX:02008R0798-20141003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424425070873&uri=CELEX:32015R0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429512606873&uri=CELEX:32015R0526
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.101.01.0001.01.HUN
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900008.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1408704407237&uri=CELEX:02009D0821-20140405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0007&from=HU
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900179.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900180.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000041.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401474875641&uri=CELEX:02010R0605-20140326
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200087.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_147_R_0008&from=HU
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400050.VM
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védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól. 

Megjelent: MK 2014/60. (IV. 29.) Hatályos: 2014. 05. 02., 2014. 08. 01. 

Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke 

Állat-egészségügyi stratégia (2007–2013) Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása az Európai Unió 

új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007–2013) 

Kérdések és válaszok a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmáról 

(utolsó frissítés: 2007. szeptember 28.; forrás: DG SANCO) 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv (Stratégiai dokumentum 

2010–2015-re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében) 

 

II. Hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályi előírások 

 

Hatósági takarmányellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások 

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 (Új egységes szerkezet!) 

Tanulmány a hatósági ellenőrzésekből fakadó költségek fedezésére szolgáló, tagállamok által kivetett 

illetékekről és díjakról 

A Bizottság 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos 

termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági 

ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet 

módosításáról 

A Bizottság 1162/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 

882/2004/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések 

megállapításáról (2010. január 1-jétől  2013. december 31-ig alkalmazandó)  

Az 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 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

módjáról és mértékéről 

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

szabályokról 

Módosítása: A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer 

átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosítása 

282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, 

valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt 

adó szervekről 

98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 2014/43. (III. 25.) Hatályos: 2014. 03. 26., 2014. 03. 28., 2014. 04. 25., 2015. 01. 01. 

A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott 

mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html?query=hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1s
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:279E:0089:0098:HU:PDF
http://eutakarmany.com/viewpage.php?page_id=52
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0384:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20130701&qid=1401477984403&from=HU
http://ec.europa.eu/food/food/controls/inspection_fees/docs/external_study_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1409038868644&uri=CELEX:02005R2074-20140601
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1162:20120301:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0029:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800194.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600113.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700282.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400098.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411371632398&uri=CELEX:02009R0152-20140717
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2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről (2012. április 15-én lépett hatályba) 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére 

történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 

adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított 

hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről (2012. április 15-én lépett hatályba) 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint 

ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról (2012. április 15-én lépett hatályba) 

A pénzügyminiszter 39/2009. (XII. 22.) PM rendelete a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott 

dolgok kezeléséről és értékesítéséről  

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

módjáról és mértékéről 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus 

úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 

A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba) 

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről  

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 agrár-

vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről  

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

A Bizottság 2004/163/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2004. évi 

hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

A Bizottság 2005/187/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2005. évi 

hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

A Bizottság 2005/925/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2006. évi 

hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról 

 

III. Takarmány-kategóriákra vonatkozó követelmények 

 

Takarmány-kategóriákra vonatkozó általános követelmények 

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13. ) a takarmányok forgalomba 

hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi 

hthttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800019.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200021.BM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.BM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900039.PM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800194.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.TV&timeshift=0
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900011.IRM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300010.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600113.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700282.KOR
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128321.182464
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000287.KOR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:126:0059:0067:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:137:0019:0026:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:337:0051:0059:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0767:20100901:HU:PDF
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irányelv, a 80/511/EGK Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 

96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (Egységes 

szerkezetbe foglalva: 2010. szeptember 1.) 

Helyesbítés a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet 

módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 

83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

A Bizottság 454/2010/EU rendelete (2010. május 26.) a takarmányokra vonatkozó címkézési rendelkezések 

tekintetében a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről 

A Bizottság 2011/25/EU ajánlása (2011. január 14.) takarmány-alapanyagok, takarmányadalékok, biocid 

termékek és állatgyógyászati készítmények egymástól való megkülönböztetését segítő iránymutatások 

kialakításáról 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

egyes szabályairól 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

European Feed Manufacturers Guide (EFMC) – A community guide to good practice for the EU industrial 

compound feed and premixtures manufacturing sector for good producing animals 

(2009. novemberi verzió) 

 

Takarmány-alapanyagokra vonatkozó követelmények 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

52/2005. (VI.4.) FVM-PM együttes rendelet a takarmányok harmadik országból való behozataláról 

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 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről 

A Bizottság 483/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 8.) a házisertések takarmányának 

előállítására szánt, porlasztva szárított sertésvér és sertésvérplazma Unióba történő behozatalára 

vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket érintő, a sertések delta-koronavírus okozta hasmenéséhez 

kapcsolódó védelmi intézkedésekről 

A takarmány-alapanyagok listája 

http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register 

Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és 

felhasználásáról 

Report from the Commission on the feasibility of a positive list of feed materials 

(angol nyelven) 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: Javaslat európai parlamenti és Tanácsi 

rendeletre takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és felhasználásáról 

Európai útmutató a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari feldolgozásakor követendő eljárásokról (angol 

nyelven): 

European Guide to good practice for industrial manufacture of safe feed materials 

Európai útmutató a gabona-, olajosmag- és fehérjenövények gyűjtésekor, tárolásakor, szállításakor, 

valamint értékesítésekor követendő higiéniai eljárásokról 

European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, transport and trading of cereals, 

oilseeds and proteins crops  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:128:0001:0002:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:011:0075:0079:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200065.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/efmc_1_0_en.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500052.FVM&kif=takarm%C3%A1ny+alapanyag#xcel
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R1234:20130701:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_138_R_0006&from=HU
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0124:FIN:HU:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/afs06_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0084:0087:HU:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/EU_%20Guide_good_practice_feed_materials_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/GDBP_Hygiene_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/GDBP_Hygiene_en.pdf


 13 

 

Takarmány-adalékanyagokra (és előkeverékekre) vonatkozó követelmények 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra 

felhasznált adalékanyagokról 

A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-

adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 

1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól 

(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. október 16.) 

 

A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi 

rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok 

értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 

A BIZOTTSÁG 358/2005/EK rendelete (2005. március 2.) egyes takarmány-adalékanyagok 

alkalmazásának határozatlan időre történő engedélyezéséről és a már engedélyezett takarmány-

adalékanyagok új felhasználásának engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 1810/2005/EK rendelete (2005. november 4.) egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új 

engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről 

A Magyar Takarmánykódex Bizottság kiadványa – Útmutató a takarmány-adalékanyagok engedélyezési 

eljárásához 

Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven): 

Community Register of Feed Additives (pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003) 

Kokcidiosztatikumok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján 

Vitaminok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján 

Szilázs-adalékanyagok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján 

Nyomelemek regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján 

Botanikailag meghatározott aromaanyagok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján 

Takarmány-adalékanyagokra vonatkozó alapvető jogszabályok az Európai Bizottság honlapján 

(angol nyelven) 

A Bizottság, a CRL, és az EFSA honlapján található útmutatók a takarmány-adalékok engedélyezéséhez: 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/guidelines_en.htm 

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/guidance_for_ 

applicants/Documents/administrative_guidance_2009_ver1.02_w_annexes.pdf 

 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_FEEDAP.htm 

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a kokcidiosztatikumok és 

hisztomonosztatikumok takarmány-adalékanyagként történő felhasználásáról(2008. augusztus 8.) 

 

 

Takarmány-keverékekre (összetett takarmányokra) vonatkozó követelmények41/1997. (V.28.) FM 

rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429508851360&uri=CELEX:02003R1831-20150323
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0378:20091016:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0001:0065:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0358:20130725:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1810:20130730:HU:HTML
http://eutakarmany.com/EUTAK/adalekutmutato.pdf
http://eutakarmany.com/EUTAK/adalekutmutato.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://eutakarmany.com/EUTAK/KokcikregiszterformaHU.pdf
http://eutakarmany.com/EUTAK/vitaminregiszter.pdf
http://eutakarmany.com/EUTAK/szilazsanyagok.pdf
http://eutakarmany.com/EUTAK/nyomelemek.php
http://eutakarmany.com/EUTAK/botanikaiaromaregiszter.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/guidelines_en.htm
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/guidance_for_%20applicants/Documents/administrative_guidance_2009_ver1.02_w_annexes.pdf
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/guidance_for_%20applicants/Documents/administrative_guidance_2009_ver1.02_w_annexes.pdf
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_FEEDAP.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/docs/Report-Coccs-233-2008-HU.pdf
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700041.FM&kif=takarm%C3%A1ny+gy%C3%B3gyszer#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700041.FM&kif=takarm%C3%A1ny+gy%C3%B3gyszer#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900128.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200065.VM&celpara=#xcelparam
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egyes szabályairól 

Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve 

állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi 

eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról 

(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. július 6.) 

A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok 

tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (Kodifikált változat!) 

A Bizottság 1070/2010/EU rendelete (2010. november 22.) a 2008/38/EK irányelvnek a kutyák és macskák 

csontízületi gyulladása esetén az ízületi metabolizmus elősegítésének mint különleges táplálkozási célnak a 

tervezett alkalmazások listájához való hozzáadásával történő módosításáról 

Forgalmazható állatgyógyászati készítmények 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyve

zes/forgalmazhato 

F.E.D.I.A.F. Útmutató a kedvtelésből tartott állatok eledeleinek előállításakor követendő eljárásokról  

 

 

GMO takarmányokra vonatkozó követelmények 

A témakörben nem kerültek feltüntetésre az élelmiszeres jogszabálygyűjteményben megtalálható, a 

témakörre vonatkozó jogszabályok. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről 

és takarmányokról 

A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított 

élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése 

iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 

A Bizottság 641/2004/EK rendelete az 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított 

élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a 

kockázatértékelés során kedvező eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy 

technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 

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 

(Egységes szerkezetbe foglalva: 2008. december 11.) 

A BIZOTTSÁG 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során 

alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek 

esetében az engedélyezési eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte 

tekintetében történő megállapításáról 

A BIZOTTSÁG 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó 

rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó 

szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről  

 

A Bizottság 2011/891/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított 281-24-

236x3006-210-23 fajtájú gyapotot (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 

termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

engedélyezéséről 

A Bizottság 2011/892/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított MIR604xGA21 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0726:20090706:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421400505230&uri=CELEX:02008L0038-20141112
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0042:0043:HU:PDF
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/forgalmazhato
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/forgalmazhato
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/fediaf_guide_rev8_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1829:20080410:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:157:0001:0048:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0641:20130628:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1830:20081211:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0009:0015:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011D0884:20130704:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0051:0054:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0055:0058:HU:PDF
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(SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A Bizottság 2011/893/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604 

(SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A Bizottság 2011/894/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított 

Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy 

abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

szerinti engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 2012/81/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával 

módosított A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 2012/82/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával 

módosított 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

folyamatos forgalmazására kibocsátott engedélyének az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti megújításáról 

A BIZOTTSÁG 2012/83/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával 

módosított MON 87701 (MON-877Ø1-2) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

 

A BIZOTTSÁG 2012/84/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával 

módosított 356043 (DP-356Ø43-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 2012/347/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. június 28.) a géntechnológiával 

módosított MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló 

vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti engedélyezéséről 

A BIZOTTSÁG 2012/651/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. október 18.) a géntechnológiával 

módosított MIR162 (SYN-IR162-4) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A Bizottság 2013/648/EU végrehajtási határozata (2013. november 6.) a géntechnológiával módosított 

MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, 

abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4719. számú dokumentummal történt) 

A Bizottság 2013/649/EU végrehajtási határozata (2013. november 6.) a MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) 

kukoricából előállított pollen forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4743. számú dokumentummal történt) 

A Bizottság 2013/650/EU végrehajtási határozata (2013. november 6.) a géntechnológiával módosított MON 

89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) 

kukoricát, négy, három különböző, egy transzgént tartalmazó esemény kombinációját hordozó, 

géntechnológiával módosított rokon kukoricát (MON89034 × 1507 × MON88017 [MON-89Ø34-3 × DAS-

Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3], MON89034 × 1507 × 59122 [MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7], 

MON89034 × MON88017 × 59122 [MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 × DAS-59122-7], 1507 × MON 88017 × 

59122 [DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7]) és négy, két különböző, egy transzgént tartalmazó 

esemény kombinációját hordozó, géntechnológiával módosított rokon kukoricát (MON89034 × 1507 [MON-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0059:0063:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0064:0068:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0010:0013:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0014:0017:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0018:0021:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0022:0025:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0013:0016:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:290:0014:0017:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0038:0043:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0044:0046:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0047:0052:HU:PDF
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89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1], MON89034 × 59122 [MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7], 1507 × MON88017 [DAS-

Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3], MON 88017 × 59122 [MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7]) tartalmazó, azokból álló 

vagy azokból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4755. számú dokumentummal történt)  

A Bizottság 2004/787/EK ajánlása az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával 

módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen 

termékekből történő mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról 

A Bizottság 2010/C 200/01 ajánlása a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett 

növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési 

intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról 

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

A Bizottság 2012/69/EU végrehajtási határozata (2012. február 3.) a 2007/305/EK, 2007/306/EK és 

2007/307/EK határozatoknak az Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hibridolajrepce, az Ms1xRf2 

(ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hibridolajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az azokból 

előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a 

területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében 

történő módosításáról 

Általános tudnivalók a génmódosított takarmányokról 

A GMO-ból álló vagy azt tartalmazó takarmányok nyomon követhetőségére és címkézésére vonatkozó 

követelmények 

Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok (az 1829/2003/EK rendelet 8. 

és 20. cikke alapján) (angol nyelven) 

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

Az FVO által GMO témában megtartott ellenőrzések tapasztalatai (angol nyelven) 

http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény) 

(2012/C 68/11) 

 

 

Import takarmányok behozatalára vonatkozó általános követelmények 

A Tanács 918/83/EGK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról  

A TANÁCS 2913/92/EGK RENDELETE (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról  

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex 

létrehozásáról (A rendelet értelmében a 450/2008/EK rendelet hatályát veszti, a 3925/91/EGK rendelet, a 

2913/92/EGK rendelet és az 1207/2001/EK rendelet a 2016. június 1-től kezdve hatályát veszti) 

A BIZOTTSÁG 2454/93/EGK RENDELETE (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 

2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról 

 

A Bizottság 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-

egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások 

megállapításáról  

A Bizottság 1135/2009/EK rendelete a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek 

behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:348:0018:0026:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:200:0001:0005:HU:PDF
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139620.564318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:034:0012:0014:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0375:FIN:HU:PDF
http://eutakarmany.com/viewpage.php?page_id=28
http://eutakarmany.com/viewpage.php?page_id=29
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068:0056:0064:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1983R0918:20081201:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20130131:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1409039030892&uri=CELEX:02004R0136-20140603
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0003:0005:HU:PDF
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Az Országos Főállatorvos 13690/2009. számú határozata a Bizottság 1135/2009/EK rendeletének 

végrehajtására a melaminnal potenciálisan szennyezett kínai élelmiszerek és takarmányok kapcsán 

A Bizottság 258/2010/EU RENDELETE 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 

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  

A Bizottság 853/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 5.) az Ukrajnából származó vagy onnan 

szállított napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 996/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26. ) a Japánból származó vagy onnan 

szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő 

behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

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 (Új egységes szerkezet!)  

A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és 

takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről (2012. január 8-tól hatályos) 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 

felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági 

ellenőrzéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba) 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

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

termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről 

52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelete a takarmányok harmadik országokból való behozataláról 

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való 

védekezésről, illetve leküzdésükről 

180/2009. (XII.29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól  

 

 

Állati eredetű melléktermékekre és nyers állateledelekre vonatkozó előírások 

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 

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) 

Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=874&articleID=15192&ctag=articlelist&iid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0028:0031:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0036:0039:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1408442037680&uri=CELEX:32014R0853
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2012R0996:20130602:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413615464711&uri=CELEX:02008R1235-20140803
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100141.VM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000066.FVM,
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700041.FM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400053.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500052.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900179.FVM&kif=%C3%A1llati+eredet%C5%B1+mell%C3%A9kterm%C3%A9k#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900180.FVM&kif=%C3%A1llati+eredet%C5%B1+mell%C3%A9kterm%C3%A9k#xcel
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421400709423&uri=CELEX:02001R0999-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424340753859&uri=CELEX:02009R1069-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_348_R_0009&from=HU
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vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (állati 

melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14. ) 

A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi 

irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (Új egységes szerkezet!) 

Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon 

történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő 

végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 54., 2011.2.26. )  

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

melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (2012. május 11-től hatályos) 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

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 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv 

(Stratégiai dokumentum 2010–2015-re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében) 

Takarmányozásra felhasználható állati eredetű melléktermékek 

Takarmánytilalmak – állati melléktermékek esetében 

 

 

Takarmányhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a nem emberi 

fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati 

melléktermékekre vonatkozó rendelet) 

Helyesbítés 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 szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (állati 

melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14. ) 

A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi 

irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (Új egységes szerkezet!) 

Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő 

állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 

szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 54., 2011.2.26. )  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426751914811&uri=CELEX:02011R0142-20150223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_001_R_0005&from=HU
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200045.VM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/kzldat/t1200185.htm/t1200185.htm
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100098.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700056.FM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0384:FIN:HU:PDF
http://eutakarmany.com/viewpage.php?page_id=47
http://eutakarmany.com/viewpage.php?page_id=49
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_348_R_0009&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0142:20130701:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_001_R_0005&from=HU
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A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû 

melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (2012. május 11-től hatályos) 

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 

 

 

 

IV. A takarmány-feldolgozás során (fel)használt anyagokra/tárgyakra vonatkozó szabályok 

 

 

Növényvédőszer-maradékok 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE (2005. február 23.) a növényi és 

állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 

növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (Új 

egységes szerkezet!) 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai: 

 A Bizottság 777/2013/EU rendelete (2013. augusztus 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén 

található klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalikarb, malein-hidrazid, 

mepanipirim, metkonazol, proszulfokarb és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértéke 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1138/2013/EU rendelete (2013. november 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található bitertanol, klórfenvinfosz, dodin és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében 

történő módosításáról  

 A Bizottság 1317/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található 2,4-D, beflubutamid, ciklanilid, dinikonazol, floraszulam, metolaklór és S-metolaklór, 

valamint milbemektin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 36/2014/EU rendelete (2014. január 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

aminopiralid, klorantraniliprol, ciflufenamid, mepikvát, metalaxil-M, propamokarb, piriofenon és 

kvinoxifen maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 51/2014/EU rendelete (2014. január 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin maradékanyag-határértékének tekintetében történő 

módosításáról 

 A Bizottság 61/2014/EU rendelete (2014. január 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

ciromazin, fenpropidin, formetanát, oxamil és tebukonazol maradékanyag-határértékeinek 

tekintetében történő módosításáról  

 A Bizottság 79/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén 

található bifenazát, klórprofám, eszfenvalerát, fludioxonil és tiobenkarb megengedett 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200045.VM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100098.KOR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20140202:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:016:0013:0027:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:HU:PDF
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 A Bizottság 87/2014/EU rendelete (2014. január 31.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található acetamiprid, butralin, klórtoluron, daminozid, izoproturon, pikoxistrobin, pirimetanil és 

trinexapac maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról  

 A Bizottság 289/2014/EU rendelete (2014. március 21.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található foramszulfuron, azimszulfuron, jódszulfuron, oxaszulfuron, mezoszulfuron, 

flazaszulfuron, imazoszulfuron, propamokarb, bifenazát, klórprofám és thiobenkarb 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 318/2014/EU rendelete (2014. március 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 

fenarimol, metaflumizon és teflubenzuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő 

módosításáról 

 A Bizottság 364/2014/EU rendelete (2014. április 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

fenpiroximát, flubendiamid, izopirazam, krezoxim-metil, spirotetramát és tiakloprid 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 398/2014/EU rendelete (2014. április 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

bentiavalikarb, ciazofamid, cihalofop-butil, forklórfenuron, pimetrozin és sziltiofam 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 491/2014/EU rendelete (2014. május 5.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

ametoktradin, azoxisztrobin, cikloxidim, ciflutrin, dinotefurán, fenbukonazol, fenvalerát, 

fludioxonil, fluopiram, flutriafol, fluxapiroxád, glufozinát-ammónium, imidakloprid, indoxakarb, 

MCPA, metoxifenozid, pentiopirád, spinetoram és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 588/2014/EU rendelete (2014. június 2.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 

narancsolaj, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsav, Paecilomyces fumosoroseus FE 9901 törzs, 

Spodoptera littoralis sejtmagpolihedrózis-vírus, Spodoptera exigua sejtmagpolihedrózis-vírus, 

Bacillus firmus I-1582, s-abszcizinsav, L-aszkorbinsav és Helicoverpa armigera 

sejtmagpolihedrózis-vírus maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról  

 A Bizottság 617/2014/EU rendelete (2014. június 3.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

etoxiszulfuron, metszulfuron-metil, nikoszulfuron, proszulfuron, rimszulfuron, szulfoszulfuron és 

tifenszulfuron-metil maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az 

élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és 

a növényi szaporítóanyagokkal 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  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0049_01&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_093_R_0028_01&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_112_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0398&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_146_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_171_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=IGiIo2WsR0rQtK9dGxd8qjPyjVnt750lM6NDCn_0Uck,&dl
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 A Bizottság 703/2014/EU rendelete (2014. június 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található acibenzolar-S-metil, etoxikin, fluzilazol, izoxaflutol, molinát, propoxikarbazon, 

piraflufen-etil, kinoklamin és warfarin maradékanyag-határértéke tekintetében történő 

módosításáról  

 A Bizottság 737/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

2-fenil-fenol, klórmekvát, ciflufenamid, ciflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, foszetil, 

indoxakarb, izoprotiolán, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, foszmet, pikloram, 

propizamid, piriproxifen, saflufenacil, spinozad és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 991/2014/EU rendelete (2014. szeptember 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

foszetil megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1096/2014/EU rendelete (2014. október 15.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén 

található karbaril, procimidon és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő 

módosításáról 

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének 

az egyes termékekben, illetve azok felületén található karbaril, procimidon és profenofosz 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 15-i 

1096/2014/EU bizottsági rendelethez (HL L 300., 2014.10.18. ) 

 

 A Bizottság 1119/2014/EU rendelete (2014. október 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 

benzalkónium-klorid és didecil-dimetil-ammónium-klorid maradékanyag-határértéke 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1126/2014/EU rendelete (2014. október 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található aszulam, ciánamid, diklorán, flumioxazin, flupirszulfuron-metil, pikolinafen és 

propizoklór maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1127/2014/EU rendelete (2014. október 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamid és piridát maradékanyag-

határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1146/2014/EU rendelete (2014. október 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található antrakinon, benfluralin, bentazon, brómxinil, klórtalonil, famoxadon, imazamox, metil-

bromid, propanil és kénsav maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) rendelete (2015. február 3.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található tejsav, a 

Lecanicillium muscarium Ve6 törzse, a kitozán-hidroklorid és az Equisetum arvense L. 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/399 rendelete (2015. február 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_202_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413617494883&uri=CELEX:32014R0991
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0005.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424425821855&uri=CELEX:32014R1096R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1416395352581&uri=CELEX:32014R1119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1416395837881&uri=CELEX:32014R1126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1416395899721&uri=CELEX:32014R1127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1416396736936&uri=CELEX:32014R1146
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424355120642&uri=CELEX:32015R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.HUN
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található 1,4-dimetil-naftalin, benfurakarb, karbofurán, karboszulfán, etefon, fenamidon, 

fenvalerát, fenhexamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoxistrobin, spirotetramát, 

tepraloxidim és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/400 rendelete (2015. február 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található csontolaj, szén-monoxid, ciprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehid, a metazaklór, 

paraffinolaj (CAS 64742-54-7), ásványolajok (CAS 92062-35-6) és propargit maradékanyag-

határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/401 rendelete (2015. február 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 

acetamiprid, kromafenozid, ciazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, 

formetanát, nikotin, penkonazol, pimetrozin, piraklosztrobin, tau-fluvalinát és tebukonazol 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/552 rendelete (2015. április 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-p, prohexadion, tolilfluanid és trifluralin 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a 

bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-

p, prohexadion, tolilfluanid és trifluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2015. április 7-i (EU) 2015/552 bizottsági rendelethez ( HL L 92., 2015.4.8. 

) Bizottság (EU) 2015/603 RENDELETE (2015. április 13.) a 396/2005/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 

található 2-naftiloxiecetsav, acetoklór, klórpikrin, diflufenikán, flurprimidol, flutolanil és spinozad 

maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 752/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet I. mellékletének felváltásáról 

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 1274/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 7.) a 2012., 2013. 

és 2014. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található 

növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen 

növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós 

ellenőrzési programról  

A BIZOTTSÁG 788/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 31.) a 2013., 2014. és 2015. 

évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található 

növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen 

növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós 

ellenőrzési programról (2015. január 1-jétől hatályát veszti, de a 2013-ban és 2014-ben vizsgált mintákra a 

rendelet továbbra is alkalmazandó.)  (Új egységes szerkezet!) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/595 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. április 15.) a 2016., 2017. és 2018. 

évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található 

növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen 

növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429512913180&uri=CELEX:32015R0552
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429512913180&uri=CELEX:32015R0552R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.100.01.0010.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0752&from=HU
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=commodity.selection
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0024:0043:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402848173543&uri=CELEX:02012R0788-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.099.01.0007.01.HUN
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ellenőrzési programról 

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 

(2010. április 5-től kell alkalmazni) 

A Bizottság (EU) 2015/175 végrehajtási rendelete (2015. február 5.) az Indiából származó vagy ott feladott 

guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó 

különleges feltételek megállapításáról  

A Bizottság 2013/711/EU ajánlása (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló 

dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről  

A Bizottság 2014/663/EU ajánlása (2014. szeptember 11.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló 

dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról  

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 

7/2001. (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 

szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Megjelent: MK 2014/125. (IX. 12.) Hatályos: 2014. 09. 

15. 

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

hozatalának feltételeiről 

A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól 

(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba) 

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 

maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

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

járványügyi intézkedésekről 

89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

 

 

Toxikus elemek 

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 

maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

A BIZOTTSÁG 589/2014/EU RENDELETE (2014. június 2.) az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, 

dioxinjellegű PCB-k és nem dioxinjellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és 

vizsgálati módszerek megállapításáról és az 252/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. június 

23-tól hatályos!) 

A BIZOTTSÁG 2013/711/EU AJÁNLÁSA (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426752248467&uri=CELEX:02010R0258-20110706
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424424600769&uri=CELEX:32015R0175
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0663&from=HU
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000066.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100007.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400009.FM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300038.ESC&timeshift=0
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.223065
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200010.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400089.FVM&kif=n%C3%B6v%C3%A9nyv%C3%A9d%C5%91-szer+marad%C3%A9k#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000043.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200010.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV&kif=2002%2F32%2FEK+ir%C3%A1nyelv#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403424694214&uri=CELEX:32014R0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1402845750928&uri=CELEX:32013H0711
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előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről  

Részletes információk a dioxinokról (angol nyelven): 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba) 

 

 

Mikotoxinok 

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 

maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól  

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

egyes szabályairól 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba) 

A Bizottság 2006/576/EK ajánlása a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a 

fumonizinek állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról 

A Bizottság 2006/583/EK ajánlása a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin szennyezés 

megelőzéséről és csökkentéséről 

A BIZOTTSÁG 884/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 13.) az egyes harmadik országokból 

behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt 

vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság ajánlása (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben való 

jelenlétének nyomon követéséről 

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

gabonatermékekben való jelenlétéről  

A Bizottság 2013/637/EU ajánlása (2013. november 4.) a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt 

összetett takarmányokban előforduló T-2 és HT-2 toxinok tekintetében történő módosításáról  

 

 

Állatgyógyászati és egyéb maradékanyagok 

Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben 

előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi 

eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról  

A BIZOTTSÁG 37/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati 

eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról (Új 

egységes szerkezet!) 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai: 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200010.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300044.FVM&celpara=#xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV&kif=2002%2F32%2FEK+ir%C3%A1nyelv#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200065.VM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM&celpara=#xcelparam
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:229:0007:0009:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:234:0035:0040:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.242.01.0004.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0020:0021:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0012:0015:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0044:0044:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R0470&qid=1402846291416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1429509037282&uri=CELEX:02010R0037-20150401
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 A Bizottság (EU) 2015/394 végrehajtási rendelete (2015. március 10.) a 37/2010/EU rendelet 

mellékletének a tulatromicin anyag tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság (EU) 2015/446 végrehajtási rendelete (2015. március 17.) a 37/2010/EU rendeletnek a bárium-

szelenát anyag tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel 

következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben 

megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról  

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

állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 

maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

A fenti rendelet az alábbi uniós irányelv és határozatok végrehajtását szolgálja: 

A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és 

azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK 

irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 97/747/EK határozata (1997. október 27.) az egyes állati termékekben lévő egyes anyagok és 

azok maradványai ellenőrzése céljából a 96/23/EK tanácsi irányelvben előírt mintavétel szintjeinek és 

gyakoriságának a megállapításáról 

A Bizottság 98/179/EK határozata (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő 

anyagoknak és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról 

A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi 

irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (Új egységes szerkezet!) 

A Bizottság 2005/34/EK határozata (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű 

termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok 

megállapításáról 

A Bizottság 98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti 

referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (Új egységes szerkezet!) 

 

 

V. Egyéb jogszabályok 

 

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  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet 

módosításáról (2011/C 218/24) 

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 (Új egységes szerkezet!) 

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 (Új egységes szerkezet!) 

A Bizottság 1287/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 28.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426762944827&uri=CELEX:32015R0394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.074.01.0018.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0124:20120730:HU:PDF
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400024.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200010.FVM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0023:20090807:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:22:31997D0747:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998D0179:20070101:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411374753096&uri=CELEX:02011D0163-20140614
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:016:0061:0063:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421401263221&uri=CELEX:01998D0536-20141029
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0122:0123:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424341893532&uri=CELEX:02008R0889-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413617016423&uri=CELEX:02008R1235-20140803
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1421402722262&uri=CELEX:32014R1287
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ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről 

A Bizottság (EU) 2015/131 végrehajtási rendelete (2015. január 23.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az 

ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról 

 

A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének 

eljárásrendjéről 

34/2014. (XII. 12.) FM rendelet a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a 

mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, 

előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 

módosításáról Megjelent: MK 2014/173. (XII. 12.) Hatályos: 2014. 12. 27. és 2015.03.01. 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós 

ökocímkéről  

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  

További információk: 

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

 

 

Kölcsönös megfeleltetés 

A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági 

termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 

mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 

1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, 

valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

43/2014. (IV. 14.) VM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, 

valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM 

rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 2014/54. (IV. 14.) Hatályos: 2014. 04. 17. 

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek 

módosításárólMegjelent: MK 2014/52. (IV. 8.) Hatályos: 2014. 04. 09., 2014. 04. 16. 

 

 

 

Biocid termékekre, kártevőirtásra, egészségügyi nyilatkozatra vonatkozó alapelőírások 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424354289746&uri=CELEX:32015R0131
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13076.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14173.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010R0066:20130904:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:108:0355:0355:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0053:0053:HU:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0073:20130701:HU:PDF
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900081.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400043.VM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700322.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400121.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424342165058&uri=CELEX:02006R1907-20150101
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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 (Új egységes szerkezet!) 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:  

 A BIZOTTSÁG 848/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 19.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet XVII. mellékletének a fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 1272/2013/EU rendelete (2013. december 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

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

XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 301/2014/EU rendelete (2014. március 25.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

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

XVII. mellékletének a króm (VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról  

 A Bizottság 474/2014/EU rendelete (2014. május 8.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

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

XVII. mellékletének az 1,4-diklór-benzol tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/282 rendelete (2015. február 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

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

VIII., IX. és X. mellékletének a kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében 

történő módosításáról 

 Bizottság (EU) 2015/326 rendelete (2015. március 2.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

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

XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/407 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az izopropanolnak az 1., a 2. és a 

4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról  

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 

552/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 164., 2009.6.26.)  

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 (Új egységes szerkezet!) 

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 (Új egységes 

szerkezet!) 

Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:  

 A BIZOTTSÁG 487/2013/EU RENDELETE (2013. május 8.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 944/2013/EU RENDELETE (2013. október 2.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 605/2014/EU RENDELETE (2014. június 5.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát 

nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és 

tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:253:0005:0007:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:328:0069:0071:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426761056479&uri=CELEX:32015R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426770956131&uri=CELEX:32015R0407
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_331_R_0014&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371805661&uri=CELEX:02007R1451-20130901
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413617172687&uri=CELEX:02008R1272-20131201
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:261:0005:0022:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.167.01.0036.01.HUN
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A BIZOTTSÁG 1297/2014/EU RENDELETE (2014. december 5.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és 

tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

A Bizottság 2010/296/EU HATÁROZATA (2010. május 21.) a biocid termékek nyilvántartásának létrehozásáról  

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek 

forgalmazásáról és felhasználásáról (2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni) 

A Bizottság 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 

528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (2013. 

szeptember 1-jétől kell alkalmazni) 

A Bizottság 414/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról 

(2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni) 

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 

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 (EU) 2015/292 végrehajtási rendelete (2015. február 24.) a szén-dioxidnak a 15. terméktípusba 

tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról 

Az egyes biocid hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó végrehajtási rendeleteket jelen lista nem tartalmazza! 

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez (2011/C 28/01) 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

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 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

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

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

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

hozatalának feltételeiről 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 26.) EüM rendelete az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 

egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól  

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

szabályairól 

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról Megjelent: MK 2014/98. (VII. 18.) Hatályos: 2014. 07. 19 

Állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyéhez tartozó anyagok: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku 

 

Az Élelmiszer ellenőrzés jogszabályai az alábbi honlapon érhetőek el: 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0001.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:126:0026:0026:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1409040495520&uri=CELEX:02012R0528-20140425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371626797&uri=CELEX:32013R0354
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371710105&uri=CELEX:32013R0414
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1403371755770&uri=CELEX:32014R0088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0001&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1426761776590&uri=CELEX:32015R0292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:028:0001:0121:HU:PDF
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000025.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000044.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300038.ESC&timeshift=0
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900128.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000002.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1300316.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1400169.KOR
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku
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http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaij

ogszabalyok/elelm_jogsz.html 

 

Növény-és talajvédelmi igazgatás 

 

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

Kormányrendeletek  

358/2008. (XII. 31.) 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 

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

szerveinek kijelöléséről  

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai 

irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)  

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről  

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

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

módjáról és mértékéről 

Minisztériumi rendeletek  

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 

kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes 

szabályairól 

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről 

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve 

azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági 

ellenőrzéséről 

165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról 

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 

79/2009 (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 

követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének 

részletes szabályairól. 

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, 

valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 

https://webmail.nebih.gov.hu/owa/redir.aspx?C=XXFPY0eJxUOgM4j1gQ_ned0G3jq9VtJI04YtQHJdODLwcepUup7PqNNByipqnkAJTEf7mGTGufg.&URL=http%3a%2f%2fwww.nebih.gov.hu%2fszakteruletek%2fszakteruletek%2felelmiszer_takarmanybiztonsag%2fjogszabalyok%2fhazaijogszabalyok%2felelm_jogsz.html
https://webmail.nebih.gov.hu/owa/redir.aspx?C=XXFPY0eJxUOgM4j1gQ_ned0G3jq9VtJI04YtQHJdODLwcepUup7PqNNByipqnkAJTEf7mGTGufg.&URL=http%3a%2f%2fwww.nebih.gov.hu%2fszakteruletek%2fszakteruletek%2felelmiszer_takarmanybiztonsag%2fjogszabalyok%2fhazaijogszabalyok%2felelm_jogsz.html
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A növényegészségügyre vonatkozó hazai jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

Minisztériumi rendeletek  

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  

165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról  

Más szakterületek növény-egészségügyi vonatkozású jogszabályai  

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet az erdészeti szaporítóanyagokról  

72/2010. (V. 13.) FVM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról  

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba 

hozataláról  

45/2008 (IV.11.) FVM rendelet az a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról  

A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó hazai jogszabályok 

Törvények  

2009. évi VII. törvény az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását 

biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról  

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

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

 

Kormányrendeletek  

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

szakigazgatási szerveinek kijelöléséről  

327/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 

működéséről  

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

módjáról és mértékéről  

58/2008. (XII. 31.) 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  

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről  

23/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 

Minisztériumi rendeletek  

 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről  

90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól  

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről  

  

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről  
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36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról 

és felhasználásáról  

165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról  

 A növényi termékek ellenőrzésére vonatkozó hazai jogszabályok 

Törvények  

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról 

2004. évi XXCL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) 

 

Kormányrendeletek  

158/2009 (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek valamint a szeszes italok 

földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 

194/2008 (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

módjáról. 

274/2006 (XII. 23.) Korm. rendeleta Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 

működéséről 

Minisztériumi rendeletek  

43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

67/2009 (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség és gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek  

nemzeti szabályozásáról  

13/2008 (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére 

vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről   

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

különleges feltételekről  

68/2007 (VII. 26.) FVM-EüM-SzMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal 

egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről  

89/2005 (X. 11.) FVM-EüM-ICsSzM-PM együttes rendelet az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási 

szolgáltatási díjakról 

82/2004 (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről  

19/2004 (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről 

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

módjáról  

 

 

Közösségi jogszabályok: 

 

A TANÁCS IRÁNYELVE 

(1991. december 12.) 

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

(91/676/EGK) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/2003/EK RENDELETE  

(2003. október 13.)  

a műtrágyákról 

 

Törvények: 
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1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

1993. évi II. törvény 

a földrendező és a földkiadó bizottságokról 

1993. évi XLVIII. törvény 

a bányászatról 

1995. évi LIII. törvény 

a környezet védelmének általános szabályairól 

1995. évi LVII. törvény 

a vízgazdálkodásról 

1996. évi LIII. törvény 

a természet védelméről 

1996. évi LXXXV. törvény 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról 

1996. évi XX. törvény 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 

1997. évi CXLI. törvény 

az ingatlan-nyilvántartásról 

1997. évi LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelméről 

2000. évi XXV. törvény 

a kémiai biztonságról 

2001. évi LXIV. törvény 

a kulturális örökség védelméről 

2003. évi CXXVIII. törvény 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 

2003. évi XCII. törvény 

az adózás rendjéről 

2004. évi CXL. törvény 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2004. évi LXVII. törvény 

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- 

és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és 

megvalósításáról 

2004. évi XXXIV. törvény 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

2006. évi LIII. törvény 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 

és egyszerűsítéséről 

2007. évi CXXIX. törvény 

a termőföld védelméről 

2008. évi XLVI. törvény  

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

2009. évi XXXVII. törvény 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

2010. évi CXXVI. törvény 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 

és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

2012. évi CLXXXV. törvény 

a hulladékról 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

2013. évi CCXII. törvény 

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

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

2013. évi CLXIX. törvény 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról 

2013. évi CLXV. törvény 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

2015. évi VIII. törvény 

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról 

 

Kormány rendeletek: 

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 

a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 

az eljáró hatóságok kijelöléséről 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
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53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások 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 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

a területrendezési hatósági eljárásokról 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 

költségekről és szakértői díjakról 

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 

tartalmára vonatkozó szabályokról 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

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

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
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az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó 

munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 

a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 

megszüntetésének 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 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

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 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

a felszín alatti vizek védelméről 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről 

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

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 

 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 
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275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a levegő védelméről 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról 

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

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

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes 

szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

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

továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 

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

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól 

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 
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az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében 

megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

 


