
159

A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos
érvényes elõírások jegyzéke

(1994. április 1. hatályú jogszabályok)

É L E L M I S Z E R
Az élelmiszerekrõl szóló 1988. évi IV. törvénnyel módosított 1976. évi IV.
törvény és a végrehajtására kiadott 7/1988. (VI. 30.) KeM-SZEM, valamint a
10/1988 (VI. 30.) MÉM-SZEM* együttes rendeletekkel egységes szerkezetbe
foglalva.

Módosítás: amely nincs a szövegben:
- 44/1991. (II. 14.) Korm. rendelet
- 5/1992. (II. 14.) FM-NM együttes rendelet

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

30/1981. (XII.30.) MÉM-EÜM együttes rendelet
 az állati eredetû élelmiszerek élelmiszerhigiéniai vizsgálatáról és ellenõrzésérõl

Módosítás: - 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet
- 16/1992. (V. 26.) FM-NM együttes rendelet

7/1988. (VI.30.) KeM-SZEM együttes rendelet
az élelmiszerekrõl szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtásáról

10/1988. (VI. 30.) MÉM-SZEM együttes rendelet
az élelmiszerekrõl szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtásáról

Módosítás: - 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet
- 5/1992. (II.14.) FM-NM együttes rendelet

3/1989. (III. 12.) MÉM-SZEM együttes rendelet
az élelmiszerek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai
feltételeirõl

4/1978. (VI. 25.) EÜM rendelet
az élelmiszerek ártalmas vegyi szennyezõdésének elhárításáról

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 15/1982. (XII. 27.) EÜM rendelet
- 8/1985. (X. 21.) EÜM rendelet
- 32/1989. (XII. 22.) SZEM rendelet

Módosítás: - 23/1991. (XII. 10.) NM rendelet
- 9/1992. (V. 14.) NM rendelet
- 21/1993. (XI. 23.) NM rendelet

6/1978. (VII. 14.) EÜM rendelet
az élelmiszerek élelmezés-egészségügyi mikrobiológiai szennyezõdésének
elhárításáról

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 9/1986. (VII. 21.) EÜM rendelet
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9/1993. (III. 12.) PM-NGKM együttes rendelet
a mezôgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásról

Módosítás: - 23/1993. (VIII. 25.) PM-NGKM rendelet
- 2/1994. (I. 17.) PM-NGKM rendelet
- 9/1994. (III. 29.) PM-NGKM rendelet

14/1993. (VI. 4.) FM rendelet
a csontos lehúzott sertéshússal, a szalonnás és bôrös sertéshússal és a darabolt és
kicsontozott sertéshússal kapcsolatos piaci beavatkozásról

16/1993. (VI.11.) FM rendelet
a vágósertés állami felvásárlásáról

19/1993. (VI. 15.) FM rendelet
a mézexport többlettámogatásáról

21/1993. (VII. 1.) FM rendelet
a juhtartással kapcsolatos többletköltségek csökkentését szolgáló intervenciós
támogatásról

23/1993. (VII. 1.) FM rendelet
étkezési búza állami felvásárlásáról

28/1993. (VII. 22.) FM rendelet
a növendékbika többletexport-támogatásáról

32/1993. (VIII. 5.) FM rendelet
az étkezési tyúktojással kapcsolatos piaci beavatkozásról

33/1993. (VIII. 19.) FM rendelet
a szalonnás és bôrös sertéshús többletexport-támogatásáról

34/1993. (VIII. 19.) FM rendelet
a szalámi és szárazkolbász többletexport-támogatásáról

35/1993. (IX. 2.) FM rendelet
az étkezési almaexporttal kapcsolatos piaci beavatkozásról

38/1993. (IX. 7.) FM rendelet
a sonkakonzerv, a szeletelt sonkakonzerv és a lapockakonzerv többletexport-
támogatásáról

41/1993. (X.13.) FM rendelet
az egres és fekete ribiszkével kapcsolatos többletexport-támogatásról

42/1993. (XI. 17.) FM rendelet
a darabolt, kicsontozott sertéshús, sonka, lapocka, baromfihúsok, -termékek, egyes
zöldségfélék, lizin többletexport-támogatásáról

Módosítás: - 1/1994. (I. 7.) FM rendelet

43/1993. (XII. 3.) FM rendelet
az étkezési alma belföldi forgalmának növelésével kapcsolatos piaci
beavatkozásról
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46/1993. (XII. 8.) FM rendelet
a tej és tejtermékek többletexport-támogatásáról

48/1993. (XII. 29.) FM rendelet
a tehéntej felvásárlásának és feldolgozásának támogatásáról

2/1994. (I. 7.) FM rendelet
a száraz, félszáraz, egyéb szárazkolbász és tartósított töltött húskészítmény többlet-
exporttámogatásáról

6/1994. (II. 11.) FM rendelet
az almasûrítmény többletexport-támogatásáról

9/1994. (III. 10.) FM rendelet
vágósertések és vágómarhák vágás utáni minôsítésérôl

SZESZ

22/1973. (VIII. 25.) MT rendelet
a szesz elõállításáról, forgalomba hozataláról, felhasználásáról, jövedéki
ellenõrzésérõl és adóztatásáról

13/1973. (VIII. 25.) MÉM rendelet
a szesz elõállításáról, forgalomba hozataláról, felhasználásáról

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 36/1976. (XII. 29.) MÉM rendelet
- 46/1977. (XII. 28.) MÉM rendelet
- 25/1982. (XII. 10.) MÉM rendelet
- 9/1986. (VI. 2.) MÉM rendelet
- 13/1989. (IX. 7.) MÉM rendelet

19/1977. (XII. 20.) BKM rendelet
a szeszesital árusításának korlátozásáról

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 12/1986. (XII. 10.) BKM rendelet

5/1980. (XI. 5.) PM rendelet
a szesz adóztatásáról és jövedéki ellenõrzésérõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 92/1982. (XII. 15.) PM rendelet
- 15/1986. (VI. 26.) PM rendelet
- 19/1988. (V. 31.) PM rendelet
- 17/1990. (VII. 23.) PM rendelet

Módosítás, amely nincs a szövegben:
- 28/1991. (XI. 8.) PM rendelet

6007/1982. (MÉM É.16) MÉM számú elvi állásfoglalása
a bérfõzés elõállított pálinka forgalomba hozatalának egyes kérdéseirõl.

1993. évi LVIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenôrzésrôl, valamint a bérfôzési szeszadóról
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18/1993. (VII. 1.) PM rendelet
a jövedéki szabályozásról és ellenôrzésrôl, valamint a bérfôzési szeszadóról szóló
1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítás: - 3/1994. (I. 21.) PM rendelet

SZÕLÕ - BOR

1970. évi. 36. törvényerejû rendelet
a szõlõ- és gyümölcstermesztésrõl, valamint a borgazdálkodásról.

40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet
a szõlõ- és gyümölcstermesztésrõl, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi
36. törvényerejû rendelet végrehajtásáról.

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 30/1983. (XII. 30.) MÉM rendelet
- 7/1984. (X. 10.) MÉM rendelet
- 13/1985. (IX. 21.) MÉM rendelet
- 14/1989. (IX. 7.) MÉM rendelet

Módosítás: amely nincs a szövegben:
- 32/1982. (XII. 27.) MÉM rendelet
- 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet
- 4/1992. (II. 10.) FM rendelet
-23/1992. (XII. 17.) FM rendelet
- 8/1994. (III. 10.) FM rendelet

44/1993. (XII. 3.) FM rendelet
a szôlô bérfeldolgozás 1993. évi intervenciós támogatásáról

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

DOHÁNY

16/1968. (IV. 9.) Korm. rendelet
a dohány termelésérõl, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról és jövedéki
ellenõrzésérõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 77/1982. (XII. 20.) MT rendelet

13/1968. (XI. 12.) BKM rendelet
a dohányipari termékek fogyasztói forgalmáról

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 10/1977. (VI. 14.) BKM rendelet
- 1/1984. (II. 1.) BKM rendelet

28/1993. (XI. 5.) PM rendelet
a dohánygyártmányokra, a kávéra, a palackozott szeszre és szeszes italra elrendelt
zárjegy alkalmazásának részletes elôírásairól és szabályairól

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 40, 1994/2



163

MINÕSÉG - FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM

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

37/1976. (X. 29.) MT rendelet
a gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minõsítésérõl, forgalomba hozataláról
és ellenõrzésérõl

2/1968. (VI. 30.) KKM rendelet
egyes kivitelre kerülõ termékek kötelezõ minõségellenõrzésérõl és a MERT
Minõségi Ellenõrzõ RT-rõl

12/1968. (XI. 12.) BKM rendelet
a Kereskedelmi Minõségellenõrzõ Intézetrõl

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

Módosítás: - 4/1993. (III. 26.) 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

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

4/1988. (III. 25.) MÉM rendelet
a Mezôgazdasági Minôsítô Intézet létesítésérôl és feladatairól

Módosítás: - 22/1991. (XI. 19.) FM rendelet
- 47/1993. (XII. 19.) FM rendelet
- 10/1994. (III. 22.) FM rendelet

9/1988. (VI. 30.) MÉM rendelet
az állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ felügyeletrõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
-9/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet

95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségrõl

Módosítás: - 129/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet
- 20/1993. (I. 29.) Korm. rendelet

1993. évi X. törvény
a termékfelelôsségrôl

22/1993. (VII. 1.) FM rendelet
az Európai Közösségek tagállamaiba kiszállításra kerülô, friss fogyasztásra szánt
gyümölcs és zöldség minôségének kötelezô vizsgálatáról
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SZABVÁNYOSÍTÁS

11/1982. (VI. 9.) MÉM rendelet
a szabványosítás rendjérõl a mezõgazdasági és élelmezésügyi ágazatban

42/1994. (III. 25.) Kormány rendelet
a nemzeti szabványosításról, valamint a laboratóriumokról, a tanusító és az
ellenôrzô szervezetek akkreditálási rendjének ideiglenes szabályairól, továbbá a
Magyar Szabványügyi Hivatal ideiglenes feladat- és hatáskörérôl

KÖZEGÉSZSÉGÜGY

2/1952. (II. 16.) EÜM rendelet
a piaci és utcai élelmiszer-árusítás közegészségügyi szabályainak megállapítása
tárgyában

4/1961. (X. 14.) EÜM rendelet
az élelmiszerforgalom közegészségügyi szabályainak megállapításáról

16/1982. (XII. 30.) EÜM rendelet
a gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról

1/1983. (II. 1.) EÜM-BKM együttes rendelet
a fagylalt elõállításának és forgalomba hozatalának közegészségügyi szabályairól

7/1984. (VIII. 1.) EÜM-MÉM együttes rendelet
a gombavizsgálattal kapcsolatos szakképesítésrõl

1/1987. (I. 15.) EÜM-BKM-KKM együttes rendelet
a külföldi élelmiszerek behozatalának egészségügyi feltételeirõl

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

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

EGYÉB

12/1972. (IV. 9.) KKM rendelet
a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységrõl

Megjegyzés: A rendelet szövege az alábbi módosító rendeleteket tartalmazza:
- 10/1986. (X. 11.) BKM rendelet
- 11/1989. (VI. 22.) KeM rendelet

Módosítás: - 14/1993. (IX.2.) IKM rendelet

9/1974. (III. 21.) MT rendelet
az ipari takarmányok elôállításáról és forgalomba hozataláról

1981. évi 3. törvényerejû rendelet
az állategészségügyrôl
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6/1981. (IV. 12.) MÉM rendelet
az állategészségügyrôl szóló 1981. évi 3. törvényerejû rendelet végrehajtására

Módosítás: - 39/1993. (IX. 16.) FM rendelet

1984. évi IV. törvény
a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról

32/1984. (X. 31.) MT rendelet
a gazdasági bírságról

2/1990. (VIII. 6.) FM rendelet
a vetômag- és szaporítóanyag-elôállítás ellenôrzéséért, minôsítéséért és
vizsgálatáért fizetendô díjakról

Módosítás: - 6/1992.(II. 21.) FM rendelet
- 27/1993.(VII. 20.) FM rendelet

3/1990. (II. 25.) MÉM rendelet
az egyes állategészségügyi és élelmiszerellenõrzési szolgáltatások díjáról

4/1990.(II. 28.) MÉM rendelet
az ipari takarmányok elôállításáról és forgalomba hozataláról szóló 9/1974. (III.
21.) MT rendelet végrehajtásáról

Módosítás: - 20/1992. (VII. 16.) FM rendelet
- 22/1992. (IX. 19.) FM rendelet
- 36/1993. (IX. 2.) FM rendelet

6/1990. (III. 31.) MÉM rendelet
a vetômagvakról és egyéb növényi szaporítóanyagokról

Módosítás: - 18/1993. (VI. 15.) FM rendelet

1993. évi VI. törvény
az agrárpiaci rendtartásról

6/1993. (I. 30.) FM rendelet
a Mezôgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályai

Módosítás: - 40/1993. (IX. 29.) FM rendelet
-  4/1994. (I. 18.) FM rendelet

12/1993. (IV. 20.) FM rendelet
a Gyulai Húskombinát részére nyújtott intervenciós támogatásról

13/1993. (V. 28.) FM rendelet
a Gyulai Húskombináttól történô állami felvásárláshoz nyújtott intervenciós
támogatásról

11/1994. (III. 22.) FM rendelet
az egyes állategészségügyi és élelmiszer-ellenôrzési igazgatási szolgáltatások
díjáról
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T Á J É K O Z T A T Ó
az Oroszországba szállítandó élelmiszerek tanúsításáról

A termékek tanúsítása Oroszországban jelenleg a következô
jogszabályokon alapul:
– "A fogyasztói jogok védelmérôl" szóló törvényen,
– "A termékek és szolgáltatások tanúsításáról" szóló törvényen, valamint
– "Tanúsítási szabályok az Orosz Föderációban" rendeleten, amelyet 1994.

február 16-án az Oroszországi Szabványügyi Hivatal /GOSSZTANDART/
adott ki.

A kötelezô tanúsítás ezen oroszországi törvényekre, az állami
szabványokra (ezen belül az Oroszországban elfogadott ál lamközi és
nemzetközi szabványokra), valamint egészségügyi és biztonsági
normákra, szabályokra épül.

A kötelezô tanúsítás megszervezésével és a tanúsító szervek
akkreditálásával a GOSSZTANDART foglalkozik. Az akkreditált
tanúsító szervek egyike a:
 Független Szakvizsgálatok Ügynöksége - ANEX Ltd. (Moszkva),
 amely - több más termékcsoport mellett - élelmiszerek tanúsításával
foglalkozik és - több más ország mellett - Magyarországon is
hivatalosan bejegyzett képviselettel rendelkezik.

A vonatkozó jogszabályok szerint 1994. július 1-tôl csak a
GOSSZTANDART formanyomtatványán kiáll ított orosz nyelvû
tanúsítványokat fogadhatják el. Az ANEX és hivatalos külföldi
képviseletei által kiadott tanúsítványok megfelelnek ezen
követelményeknek, mivel az élelmiszer vizsgálatokat a
GOSSZTANDART által is akkreditált és az ANEX magyarországi
képviseletével hivatalos kapcsolatban álló magyarországi
laboratóriumok végzik. Az ANEX ezen jogosítványáról az oroszországi
vámszolgálatok hivatalos értesítést kaptak.

Az ANEX Ltd. a tanúsításon túlmenôen vizsgálni fogja a száll ítmányok
oroszországi címzettjeinél felmerülô kifogásokat is, amelyhez
szakértôk és ellenôrök állnak rendelkezésre.

Minden további kérdést, megkeresést a következô címhez célszerû
intézni:

ANEX Ltd.
Agency of Independent Inspections Ltd.
Representative Office in Hungary
1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2.
Tel.: 268 1951 Fax: 268 1952
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