KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY
KERESKEDŐK SZÁMÁRA
2017. JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
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TARTALOMJEGYZÉK

1 / Az élelmiszerjog általános szabályai						
2 /	Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra vonatkozó
általános követelmények
3 /	Egyes, az állategészségügyre, állatvédelemre, vadakra vonatkozó előírások
4 / Élelmiszerhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés				
5 / Élelmiszer-kereskedelem								
6 / Hatósági szervezetrendszer
7 / Hatósági ellenőrzés, szankciók							

8 / Hatósági eljárások									
9 / Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok			
10 / Az élelmiszer jelöléssel kapcsolatos alapjogszabályok
11 / Társhatóságokra vonatkozó alapjogszabályok
12 / Élelmiszerekkel kapcsolatos egyéb jogszabályok					
13 /	Csomagolóanyagok, élelmiszerrel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagok, tárgyak
14 / Mikrobiológia

Megjegyzések:
• a net.jogtar-ra vezető linkek a jogszabályoknak a link megnyitása időpontjában hatályos változatát mutatják.
• a magyar rendeletek különböző időállapotainak szövege a http://www.njt.hu/ honlapon érhető el.
• ahol nem érhető el a kihirdetéskori állapot (általában módosító jogszabályoknál), ott a Magyar Közlöny aktuális számát linkeljük.

1/ AZ ÉLELMISZERJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

JOGSZABÁLY NEVE
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&from=HU
Útmutató az élelmiszerjog általános szabályait meghatározó 178/2002/EK rendelet 11.,12., 14., 17., 18., 19. és 20. cikkek alkalmazásához

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/docs/guidance_rev_8_hu.pdf
A BIZOTTSÁG 931/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. szeptember 19.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401468788499&uri=CELEX:32011R0931
A BIZOTTSÁG 208/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak
nyomonkövethetőségének követelményeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469069937&uri=CELEX:32013R0208
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Legutóbbi módosítások:
2016. évi CXXI. törvény az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16178.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
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2/ ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSRA, ÉLELMISZER-BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
JOGSZABÁLY NEVE
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF
Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012. június 18.)

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_en.pdf
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
2014.11.17-i egységes szerkezet

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484298079526&uri=CELEX:02004R0853-20160401
Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásához

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_hu.pdf
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JOGSZABÁLY NEVE
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000003.VM
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM
71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról
(2014. február 18-tól hatályos)

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300071.EMM&celpara=#xcelparam
82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200082.VM&celpara=#xcelparam
Útmutató a gyártmánylapról szóló, a 105/2012 (X. 11.) VM rendelettel módosított 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet alkalmazásához

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/a1/50000/%C3%9Atmutat%C3%B3_gy%C3%A1rtm%C3%A1nylaphoz_2012_10_15.pdf

03

JOGSZABÁLY NEVE
66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM
64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer előállításának
élelmiszer-higiéniai feltételeiről
Legutóbbi módosítások:
79/2016. (XII. 12.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199116.331035

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700064.FVM
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
Legutóbbi módosítások:
89/2016. (XII. 29.) FM rendelete a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával ös�szefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
15. Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199702.333902

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100047.VM&celpara=#xcelparam
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JOGSZABÁLY NEVE
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000052.FVM#
Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről (2013. 2. kiadás)

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7e/50000/Kistermel%C5%91i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%202013.pdf
MÉ 2-1/1969 irányelv Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója

ELÉRHETŐSÉG
http://www.omgk.hu/Mekv/2/211969.pdf
Útmutató a HACCP elveken alapuló eljárások végrehajtásához és a HACCP elvek végrehajtása egyszerűsítéséhez egyes élelmiszer-ipari vállalatoknál (2005.!)

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
Helyes higiéniai gyakorlatok közösségi útmutatója az európai uniós nagykereskedelmi piacok üzemeltetői számára (2009. november)

ELÉRHETŐSÉG
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_community_guide_wholesale_market_management_en.pdf
Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája a NÉBIH honlapján

ELÉRHETŐSÉG
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-uzemlistak
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3/ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYRE, ÁLLATVÉDELEMRE, VADAKRA VONATKOZÓ
EGYES ELŐÍRÁSOK
JOGSZABÁLY NEVE
19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára
vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500019.FVM#
43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100043.VM&celpara=#
Harmadik országok élelmiszer-vállalkozásainak folyamatosan frissített listája, amelyek állati eredetű élelmiszert hozhatnak be az Európai Unióba:

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
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JOGSZABÁLY NEVE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1379/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről. Információs oldal a fenti rendelettel kapcsolatban:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/index_en.htm
Magyar nyelvű útmutató:
http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_hu.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1440785873074&uri=CELEX:02013R1379-20150601
Import útmutatók

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en
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4/ ÉLELMISZERHULLADÉK, ÁRTALMATLANÍTÁS, MEGSEMMISÍTÉS

JOGSZABÁLY NEVE
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (2013. január 1-jétől hatályos)
Legutóbbi módosítások:
2016. évi XLVII. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195523.321930
2016. évi LXXXIX. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196066.323543

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV&celpara=#xcelparam
56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700056.FM#
66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM#
Bizottsági tájékoztató anyag (A következő tanácsok segítenek abban, hogy csökkentse a kidobott élelmiszerek mennyiségét, pénzt takarítson meg, s
egyben a természetet is óvja):

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/tips_stop_food_waste_hu.pdf
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5/ ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

JOGSZABÁLY NEVE
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Legutóbbi módosítás:
2016. évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194993.320777

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV#
2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról
Legutóbbi módosítás:
2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
43. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló
2009. évi XCV. törvény módosítása

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900095.TV#
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JOGSZABÁLY NEVE
55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Legutóbbi módosítások:
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
130. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198994.330239
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900055.KOR#
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
Legutóbbi módosítások:
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
143. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198994.330239
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR#
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JOGSZABÁLY NEVE
3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és –forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000003.VM#
57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM#
64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről
Legutóbbi módosítás:
79/2016. (XII. 12.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199116.331035

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700064.FVM
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM#
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JOGSZABÁLY NEVE
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200088.TV&celpara=#
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelete a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
Legutóbbi módosítás:
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
221. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198994.330239

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300006.KOR&celpara=#
51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.VM&celpara=#
59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900059.EUM#
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JOGSZABÁLY NEVE
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000021.NFG#
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (2014. június 13-án lépett hatályba)
Legutóbbi módosítás:
453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199343.331820

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=#xcelparam
4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatási díjak feltüntetésének részletes szabályairól
Legutóbbi módosítás:
52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló
4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199409.331965

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900004.NFG#

17

JOGSZABÁLY NEVE
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400051.NGM&celpara=#xcelparam
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről,
a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400041.NGM&celpara=#xcelparam
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról (A rendelet 2017. január
1-jén lép hatályba.)

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197290.326587
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6/ HATÓSÁGI SZERVEZETRENDSZER

JOGSZABÁLY NEVE
2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400020.TV&celpara=#xcelparam
2010. évi CXXVI. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000126.TV#

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi es megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Legutóbbi módosítás:
Kormány 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16217.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500066.KOR
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JOGSZABÁLY NEVE
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
Legutóbbi módosítások:
116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175489.292948
406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192936.315953

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.KOR&celpara=#
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300515.KOR&celpara=#
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198993.330238
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7/ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, SZANKCIÓK

JOGSZABÁLY NEVE
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Legutóbbi módosítások:
2016. évi CXXI. törvény az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16178.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV#
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV
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JOGSZABÁLY NEVE
194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800194.KOR#
63/2012. (VII. 2.) VM rendelete 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

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.VM&celpara=#
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8/ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

JOGSZABÁLY NEVE
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2018. január 1. napján hatályát veszti

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV#
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
2018. január 1. napján lép hatályba.

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400044.PM#
40/2006. (XII. 25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600040.PM&celpara=#
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9/ SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY NEVE
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
Legutóbbi módosítások:
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
195. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175489.292948

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.KOR&celpara=#
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.330677
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM#
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JOGSZABÁLY NEVE
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Legutóbbi módosítások:
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
130. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198994.330239
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900055.KOR#
Útmutató az élelmiszeripari üzemek építésének higiéniai szempontjaihoz (2001.!)

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/b/eb/40000/%C3%89lelmiszeripar%20%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20ghp.pdf
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10/ AZ ÉLELMISZER JELÖLÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPJOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY NEVE
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411212964018&uri=CELEX:02002R0178-20140630
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Legutóbbi módosítás:
2016. évi CXXI. törvény az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16178.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
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JOGSZABÁLY NEVE
Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az
1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv
és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
Legutóbbi módosítás (egységes szerkezetben nem szerepel):
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=HU

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&from=HU
Útmutató a 1169/2011/EU rendelet alkalmazásáról – kérdések és válaszok
A fenti útmutató Bizottság általi magyar fordítása:

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_hu.pdf
Útmutató a 1169/2011/EU rendelet alkalmazásáról – kérdések és válaszok II. 2016. december 13.
Angol nyelvű dokumentum.

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_hu.pdf
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JOGSZABÁLY NEVE
Útmutató az illetékes hatóságok részére a tápértékjelölésben feltüntetett anyagok ellenőrzése során
alkalmazandó toleranciákról (magyar nyelvű dokumentum)

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/aa/60000/V%C3%89GLEGES%20%C3%9Atmutat%C3%B3_t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kek_t%C5%B1r%C3%A9shat%C3%A1rainak_meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz_magyar%20ford%C3%ADt%C3%A1s_2013_04_18.pdf
Összefoglaló táblázat a toleranciákról:

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/V%C3%89GLEGES_%C3%9Atmutat%C3%B3%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20t%C3%A1bl%C3%A1zata%20magyar%202013%2004%2018.pdf
ÚTMUTATÓK a kormányzati honlapon:

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-az-elelmiszerek-jelolesehez
Tápértékjelölésre vonatkozó tájékoztatások:

ELÉRHETŐSÉG
http://portal.nebih.gov.hu/-/2016-december-13-tol-kotelezo-lesz-az-elelmiszereken-a-tapertekjeloles
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tapertekjelolesrol-tapertek-adatbazis-ajanlasok
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JOGSZABÁLY NEVE
A Bizottság 1337/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 13.) az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében
történő megállapításáról.

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401478752496&uri=CELEX:32013R1337
A Bizottság 828/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a fogyasztóknak az élelmisze¬rek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma
tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről.
Ezt a rendeletet 2016. július 20-tól kell alkalmazni.

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.228.01.0005.01.HUN
36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról
Legutóbbi módosítás:
79/2016. (XII. 12.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199116.331035

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400036.FM&celpara=#xcelparam
Útmutató az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014 (XII. 17.) FM rendelethez

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/65/f0000/%C3%9Atmutat%C3%B3%2036_2014%20rendelethez%202015%2005%2014.pdf
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JOGSZABÁLY NEVE
74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200074.VM&celpara=#
Útmutató az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ELÉRHETŐSÉG
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/49/50000/%C3%9Atmutat%C3%B3_magyar%20term%C3%A9k%20rendelethez_2012_12_19.pdf
61/2016. (IX. 15.) FM rendelet A GMO-mentességre utaló jelölésről

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197378.326852
13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok
ellenőrzési módszereiről (Betűméret előírást is tartalmaz!)

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800013.NFG#
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400034.NGM&celpara=#xcelparam
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11/ TÁRSHATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ ALAPJOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY NEVE
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
2017. április 1-jén hatályát veszti!

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000323.KOR#
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
Hatályos 2017.04.01-től

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199000.330680
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért
fizetendő díjakról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900001.EUM#
79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000079.KOR#
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JOGSZABÁLY NEVE
176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő
egyéb eljárási költségekről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000176.KOR#
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.KOR&celpara=#xcelparam
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV#
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV#
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JOGSZABÁLY NEVE
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
Hatályos 2017.01.01-től

ELÉRHETŐSÉG
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199002.330684
307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200307.KOR&celpara=#
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800212.KOR#
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12/ ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY NEVE
40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200040.VM&celpara=#
2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
Legutóbbi módosítás:
2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
11. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16087.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100103.TV#
260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300260.KOR&celpara=#
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról. A keresés az alábbi honlapon történik: http://www.njt.hu/

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100338.KOR&celpara=#
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13/ CSOMAGOLÓANYAGOK, ÉLELMISZERREL RENDELTETÉSSZERŰEN
ÉRINTKEZÉSBE KERÜLŐ ANYAGOK, TÁRGYAK
JOGSZABÁLY NEVE
Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R1935:20090807:HU:PDF
A Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és
tárgyakban való felhasználásának korlátozásáról

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:302:0028:0032:HU:PDF
A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és
műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról
Magyarázat, regiszter és kérdések-válaszok (angol nyelvű):
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_food_contact_materials-legislation-quanda_recycling_processes_en.pdf

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1455306148146&uri=CELEX:02008R0282-20151026
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JOGSZABÁLY NEVE
A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0450&from=HU
A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról
Legutóbbi módosítás:
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1416 RENDELETE (2016. augusztus 24.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag
tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R1416

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484395169075&uri=CELEX:02011R0010-20160914
Uniós iránymutatás az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendeletről

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_hu.pdf
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JOGSZABÁLY NEVE
Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendeletre vonatkozó, a szállítói
láncban végzett tájékoztatással kapcsolatos uniós iránymutatás

ELÉRHETŐSÉG
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_reg-10-2011_boxes_hung.pdf
Az élelmiszerekkel érintkező anyagok szabályozásának területén létrehozott adatbázis:

ELÉRHETŐSÉG
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FCM&auth=SANCAS
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200442.KOR&celpara=#
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

ELÉRHETŐSÉG
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800016.NFG#
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14/ MIKROBIOLÓGIA

JOGSZABÁLY NEVE
A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

ELÉRHETŐSÉG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484401467315&uri=CELEX:02005R2073-20170101
4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

ELÉRHETŐSÉG
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800004.EUM
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