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A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos
érvényes elõírások jegyzéke

 (az agrárpiaci rendtartásból eredõ rendeletek nélkül,
lezárva: 2001. 07. 01.)

ÉLELMISZER
1995. évi XC. törvény
az élelmiszerekrõl

40/1995. (XI. 16.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól

Módosítás: - 30/1996. (XI. 5.) FM rendelet
- 27/1997. (IV. 25.) FM rendelet
- 27/1998. (IV. 22.) FM rendelet
- 44/1998. (VI. 16.) FM rendelet
- 73/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet
- 22/2000. (V. 18.) FVM rendelet
- 61/2000. (IX. 15.) FVM rendelet
- 17/2001. (III. 5.) FVM rendelet

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

Módosítás: - 35/1996. (XI. 30.) FM-NM-IKIM együttes rendelet
- 45/1999. (IV. 30) FVM-EüM-GM együttes rendelet
- 16/2000. (IV. 6.) FVM-EüM-GM együttes rendelet
- 77/2000. (X. 6.) FVM-EüM-GM együttes rendelet

1997. évi XI. törvény
a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról

19/1997. (VII. 1.) IM rendelet
A védjegy bejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes
alaki szabályairól

87/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára
vonatkozó részletes szabályokról

1/1998. (I. 12.) FM rendelet
a kiváló minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek
megfelelõségének tanúsításáról

6/1980. (III.6.) MÉM rendelet
az élelmiszeripari gépek higiéniai minõsítésérõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeletet tartalmazza:
- 13/1981. (VII. 17.) MÉM rendelet
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41/1997. (V. 28.) FM rendelet
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendelet
az élelmiszerek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai
feltételeirõl

17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet
az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetõ mértékérõl

Módosítás: - 40/2000. (XII. 20.) EüM rendelet

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
az élelmiszerekben elõforduló mikrobiológiai szennyezõdések megengedhetõ
mértékérõl

12/1998. (XII. 11.) EüM rendelet
az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének megengedhetõ mértékérõl

1998. évi XXVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységrõl

1/1999. (I. 14.) FVM rendelet
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a
mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén történõ végrehajtásáról

44/1999. (IV. 30.) FVM rendelet
a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjakról

20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 4.§-ának
(1)-(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban
szakhatóságként közremûködõ szerv kijelölésérõl

80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
a vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és –forgal-
mazás feltételeirõl

97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM együttes rendelet
a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz és az ásványi anyaggal dúsított
ivóvíz palackozásáról és forgalmazásáról

140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti
elõállításáról, forgalmazásáról és jelölésérõl

2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelete
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti
elõállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabályairól
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2/1999. (II. 5.) EüM rendelet
az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben elõforduló maradványának
megengedhetõ mértékérõl

Módosítás: - 57/1999. (XI. 26.) EüM rendelet
- 39/2000. (XII. 20.) EüM rendelet

72/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet
az állatgyógyászati készítményekben alkalmazható színezékekrõl

62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet
a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenõrzésrõl

25/2000. (VII. 26.) GM-FVM együttes rendelet
az elõrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és
térfogatértékeirõl és azok ellenõrzési módszereirõl

1/1997. (I. 17.) IKIM rendelet
az élelmiszer-forgalmazás rendjérõl

Módosítás: - 47/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet

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

21/1998. (IV. 8.) FM-BM-HM-IKIM-NM együttes rendelet
az élelmiszerek ellenõrzésének rendjérõl

SZESZ

1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Módosítás: - 1998. évi XXIV. törvény
- 1998. évi LIX. törvény
- 1999. évi LXIX. törvény
- 1999. évi XCIX. törvény
- 2000. évi CXIII. törvény

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítás: - 15/1998. (IV. 30.) PM rendelet
- 36/1998. (XII. 21.) PM rendelet
- 31/1999. (XII. 20.) PM rendelet
- 22/2000. (V. 18.) PM rendelet
- 48/2000. (XII. 18.) PM rendelet

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes
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szabályairól
Módosítás: - 39/1998. (XII. 21.) PM rendelet

- 34/2000. (X. 6.) PM rendelet
- 43/2000. (XII. 5.) PM rendelet
- 19/2001. (IV. 13.) PM rendelet

43/1997. (XII. 30.) PM rendelet
a jövedéki termékek veszteségnormáiról

Módosítás: - 13/1998. (IV. 30.) PM rendelet
- 38/1998. (XII. 21.) PM rendelet

SZÕLÕ - BOR

1994. évi CII. törvény
a hegyközségekrõl

Módosítás: - 1997. évi CXXII. törvény
- 2000. évi XCIX. törvény

1997. évi CXXI. törvény
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról

Módosítás: - 1999. évi XLVII. törvény
- 2000. évi XCIX. törvény
- 2000. évi CXI. törvény
- 2000. évi CXLII törvény

2000.évi XCIX. törvény
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény,
valamint a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról

106/1997. (XII. 19.) FM rendelet
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény
végrehajtásáról

Módosítás: - 26/1998. (IV. 17.) FM rendelet
- 20/1998. (IX. 9.) FVM rendelet
- 103/1999. (XII. 20.) FVM rendelet
- 15/2000. (IV. 6.) FVM rendelet
- 43/2001. (VI. 15.) FVM rendelet

1994. évi XI. törvény
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések
kölcsönös védelmérõl és ellenõrzésérõl, Brüsszelben, 1993. november 29-én
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl

20/1996. (VI. 28.) FM rendelet
alkalmi bor készítésérõl és forgalomba hozataláról
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1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Módosítás: - 1998. évi XXIV. törvény
- 1998. évi LIX. törvény

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítás: - 15/1998. (IV. 30.) PM rendelet
- 36/1998. (XII. 21.) PM rendelet
- 31/1999. (XII. 20.) PM rendelet
- 22/2000. (V. 18.) PM rendelet
- 48/2000. (XII. 18.) PM rendelet

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

Módosítás: - 39/1998. (XII. 21.) PM rendelet
- 34/2000. (X. 6.) PM rendelet
- 43/2000. (XII. 5.) PM rendelet
- 19/2001. (IV. 13.) PM rendelet

43/1997. (XII. 30.) PM rendelet
a jövedéki termékek veszteségnormáiról

Módosítás: - 13/1998. (IV. 30.) PM rendelet
- 38/1998. (XII. 21.) PM rendelet

53/1998. (VI. 26.) FM rendelet
a hordós fehér asztali, táj- és minõségi borok exportjának támogatásáról

61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet
a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról

66/1998. (XII. 31.) FVM rendelet
az Országos Borszakértõ Bizottságokról

132/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között, bizonyos borokra
érvényes vámkontingensek kölcsönös felállításáról szóló megállapodás
meghosszabbításáról, továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai
Közösség Bizottsága között, a borbehozatali tanúsítványokról szóló
levélváltások kihirdetésérõl.

21/2000. (V. 18.) FVM-PM együttes rendelet
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási
rendjérõl
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54/2000. (VIII. 11.)FVM rendelet
az egyéb borok elõállításának, minõség-ellenõrzésének és fogyasztói
forgalomba hozatalának szakmai szabályairól

45/2000. (XII. 14.) PM rendelet
a hordós borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, elszámolásának részletes
szabályairól

91/2000. (XI. 24.) FVM rendelet
a minõségi borok mûvi tárolásának támogatásáról

97/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között borokra és szeszes
italokra vonatkozó kölcsönös kereskedelmi kedvezményekrõl szóló levélváltás
formájában megkötött megállapodás kihirdetésérõl

DOHÁNY

1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Módosítás: - 1998. évi XXIV. törvény
- 1998. évi LIX. törvény

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítás: - 15/1998. (IV. 30.) PM rendelet
- 48/2000. (XII. 18.) PM rendelet

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes
szabályairól

Módosítás: - 39/1998. (XII. 21.) PM rendelet
- 43/2000. (XII. 5.) PM rendelet

36/1996. (XII. 11.) FM-NM-IKIM együttes rendelet
a dohánytermékek elõállításáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet
az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes
szabályokról

Módosítás: - 37/1998. (XII. 21.) PM rendelet

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 47, 2001/3-4



154

MINÕSÉG - FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM

47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet
a termékek minõségének tanúsításáról

4/1978. (III. 1.) BKM rendelet
a vásárlók minõségi kifogásainak intézésérõl

Módosítás: - 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet
- 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet
- 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet

2/1981. (I. 23.) BKM rendelet
a minõségvédelem egyes kérdéseirõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 9/1988. (IX. 24.) KeM rendelet
- 3/1989. (II. 26.) KeM rendelet

Módosítás: - 5/1993. (IV. 15.) IKM rendelet
- 15/1993. (IX. 27.) IKM rendelet
- 15/1995. (V. 15.) IKM rendelet
- 50/1995. (X. 20.) IKM rendelet
- 35/1997. (VI. 27.) IKIM rendelet

2/1984. (III. 10.) BKM-IpM együttes rendelet
a használati-kezelési útmutatóról és a minõség tanúsításáról

1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemrõl

89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl feladat- és hatáskörérõl,
valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról

1993. évi X. törvény
a termékfelelõsségrõl

65/1994. (XII. 24.) FM rendelet
az Országos Borminõsítõ Intézetrõl

Módosítás: - 26/1995. (VII. 12.) FM rendelet

23/1995. (VII. 12.) FM rendelet
az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomásokról

49/1997. (VII. 4.) FM rendelet
az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet feladat és hatáskörének
megállapításáról

82/2000. (X. 13.) FVM rendelet
állategészségügyi intézetek megszûntetésérõl
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7/2001. (III. 29.) GM rendelet
a fogyasztói forgalomba kerülõ áruk és szolgáltatások árának feltüntetésérõl

SZABVÁNYOSÍTÁS

54/1994. (X. 19.) FM rendelet
nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról

Módosítás: - 36/1997. (V. 16.) FM rendelet

1995. évi XXVIII. törvény
a nemzeti szabványosításról

1995. évi XXIX. törvény
a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenõrzõ szervezetek akkreditálásáról

KÖZEGÉSZSÉGÜGY

1991. évi XI. törvény
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

Módosítás: - 1999. évi XCVI. törvény

7/1991. (IV. 26.) NM rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetérõl és
mûködésérõl

Módosítás: - 10/1992. (V. 19.) NM rendelet
- 15/1995. (IV. 7.) NM rendelet
- 59/1997. (XII. 21.) NM rendelet

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

EGYÉB

1997. évi LVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységrõl

1993. évi VI. törvény
az agrárpiaci rendtartásról

61/1994. (XI. 8.) FM rendelet
a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez
kapcsolódó szakértõi mûködés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

1995. évi XCI. törvény
az állategészségügyrõl

Módosítás: - 2001. évi XXII. törvény
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1995. évi XCII. törvény
a takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról

25/1996. (IX. 4.) FM rendelet
a takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII.
törvény végrehajtásáról

Módosítás: - 45/2001. (VI. 25.)FVM rendelet

86/1997. (XI. 26.) FM rendelet
a Magyar Takarmánykódexrõl

47/2001. (VI. 25.) FVM rendelet
a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól

35/1995 (IV. 22.) Korm. rendelet
a vásárokról és piacokról

Módosítás: - 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
- 103/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
- 161/2000. (IX. 21.) Korm rendelet

22/1996. (VII. 9.) FM rendelet
az állatgyógyászati készítményekrõl

55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM együttes rendelet
az egyes élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról, vala-
mint a díjak és a minõségvédelmi bírság megfizetésének és felhasználásának
módjáról

Módosítás: - 48/1998. (VI. 24.) FM-IKIM-NM-PM rendelet
- 4/2001. (I. 15.) FVM-GM-EüM-PM rendelet

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet
egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról

Módosítás: - 80/2000. (X. 11.) FVM rendelet

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet
az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos
piacfelügyeleti eljárásról

1999. LXIX. törvény
a szabálysértésekrõl

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet
a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenõrzésérõl
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