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A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos
érvényes elõírások jegyzéke

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

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

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

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

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

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
- 4/ 1995. (II. 8.) NM rendelet
- 24/1995. (VII. 14.) NM rendelet
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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
Módosítás: - 18/1995. (VI. 8.) NM rendelet

110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendelet
a mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatások igénybevételének
eljárási rendjérõl

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

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
Módosítás: - 21/1994. (IV. 29.) FM rendelet

9/1994. (III. 10.) FM rendelet
vágósertések és vágómarhák vágás utáni minôsítésérôl
Módosítás: - 5/1995. (IV. 13.) FM rendelet

- 11/1997. (II. 28.) FM rendelet
- 77/1997. (III. 10.) FM rendelet

48/1994. (VII. 14.) FM endelet
az 1993. évi cukorrépa-termesztéssel kapcsolatos többletköltségek
csökkentését szolgáló intervenciós támogatásról

49/1994. (VIII. 3.) FM rendelet
egyes földmûvelésügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

50/1994. (VIII. 19.) FM rendelet
az anyajuh-állomány jelölésének agrárpiaci támogatásáról
Módosítás: - 67/ 1994. (XII. 28.) FM rendelet

16/1995. (VI. 1.) FM rendelet
az élelmezési célú búza és takarmánykukorica export intervenciós
támogatásáról
Módosítás: - 22/1995. (VI. 30.) FM rendelet

- 37/1995. (XI. 10.) FM rendelet

29/1995. (VII. 25.) FM rendelet
a tejtermékek export intervenciós támogatásáról

30/1995. (VII. 25.) FM rendelet
a Gyulai Húskombinát Részvénytársaság részére nyújtandó intervenciós
támogatásról
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2/1997. (I. 8.) FM rendelet
a minõsített juhtej felvásárlás után igényelhetõ agrárpiaci támogatás
feltételeirõl

5/1997. (I. 30.) FM rendelet
a tehéntej termékpálya szabályozásáról
Módosítás: - 102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

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

39/1997. (V. 23.) FM rendelet
a Független Államok Közösségébe kiszállításra kerülõ vágott csirke termékek
többlet agrárexport támogatásáról
Módosítás: - 48/1997. (VII. 4.) FM rendelet

- 79/1997. (XI. 12.) FM rendelet

46/1997. (VI. 25.) FM rendelet
az 1997. évi termésû búza és kukorica közraktári tárolásának, valamint a
takarmányszükséglet megvásárlásának többlettámogatásáról

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

58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet
az 1998. évi termésû élelmezési búza garantált áron történõ állami
felvásárlásáról

61/1997. (IX. 10.) FM rendelet
az étkezési tyúktojással kapcsolatos piaci beavatkozásról

70/1997. (X. 11.) FM rendelet
az 1997. évi termésû étkezési alma piacra jutását elõsegítõ támogatásról

71/1997. (X. 11.) FM rendelet
az 1997. évi termésû ipari alma sûrítményfeldolgozás céljára nyújtott
intervenciós támogatásról

81/1997. (XI. 21.) FM rendelet
a vágómarha garantált áron történõ állami felvásárlásának lebonyolításában
való részvétel feltételeirõl

82/1997. (XI. 21.) FM rendelet
a vágómarha garantált áron történõ állami felvásárlásáról
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83/1997. (XI. 21.) FM rendelet
a vágósertés garantált áron történõ állami felvásárlásának lebonyolításában
való részvétel feltételeirõl

84/1997. (XI. 21.) FM rendelet
a vágósertés garantált áron történõ állami felvásárlásáról

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

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet
a vágósertés minõségi termelésének intervenciós támogatásáról

94/1997. (XI. 28.) FM rendelet
a takarmánykukorica piaci zavarával összefüggõ egyes intézkedésekrõl

95/1997. (XI. 28.) FM rendelet
takarmánykukorica garantált áron történõ állami felvásárlásával összefüggõ
egyes intézkedésekrõl

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet
a minõsített juhtej felvásárlás után igényelhetõ agrárpiaci támogatás
feltételeirõl

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet
a minõségi vágóbaromfi termelés támogatásáról
Módosítás: - 10/1998. (III. 31.) FM rendelet

105/1997. (XII. 17.) FM rendelet
az 1997. évi termésû ipari alma, almasûrítmény elõállítás céljából történt
felvásárlásához felvett hitelek kamattámogatásáról

112/1997. (XII. 30.) FM rendelet
a tehéntej minõséghez kötött támogatásához

4/1998. (II. 11.) FM rendelet
a takarmánykukorica garantált áron történõ állami felvásárlásáról

11/1998. (III. 31.) FM-PM-IKIM együttes rendelet
a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerûsített pályázati
rendszerû exporttámogatásáról

SZESZ

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

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 44, 1998/1



48

1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
Módosítás: - 1998. évi XXIV. 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

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

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

SZÕLÕ -  BOR

1994. évi CII. törvény
a hegyközségekrõl
Módosítás: -1997. évi CXXII. törvény

1997. évi CXXI. törvény
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról

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

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

65/1997. (IX. 26.) FM rendelet
a palackozott és hordós szõlõbor többlet exporttámogatásáról

66/1997. (IX. 26.) FM rendelet
az 1997. évi borkészletek csökkentését elõsegítõ borlepárlási intervenciós
támogatásról

1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
Módosítás: - 1998. évi XXIV. törvény
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35/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

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

DOHÁNY

1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
Módosítás: - 1998. évi XXIV. 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

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

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

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

4/1978. (III. 21.) 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
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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

95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségrõl
Módosítás: - 129/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet

- 20/1993. (I. 29.) Korm. rendelet

- 82/1995. (VII. 6.) Korm. rendelet

- 78/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet

1993. évi X. törvény
a termékfelelõsségrõl

22/1993. (VII. 1.) FM rendelet
az Európai Közösségek tagállamaiba kiszállításra kerülõ, friss fogyasztásra
szánt gyümölcs és zöldség minõségének kötelezõ vizsgálatáról
Módosítás: - 51/1994. (VIII. 19.) FM rendelet

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

1094/1995. (IX. 29.) Korm. határozat
a KERMI Kft. alapításának engedélyezésérõl

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

1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemrõl
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SZABVÁNYOSÍTÁS

54/1994. (X. 19.) FM rendelet
nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról
Módosítás: - 36/1997. (V. 16.) FM rendelet

30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet
egyes nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról
Módosítás: - 1/1997. (I. 11.) IKIM rendelet

21/1994. (XI. 23.) NM rendelet
nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról
Módosítás: - 5/1996. (II. 27.) NM rendelet

1995. évi XXVIII. törvény
a nemzeti szabványosításról

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

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
Módosítás: - 9/1994. (IV. 29.) NM rendelet

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
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EGYÉB

1997. évi LVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységrõl

1993. évi VI. törvény
az agrárpiaci rendtartásról

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

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

24/1995. (VII. 12.) FM rendelet
a növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokról

1995. évi XCI. törvény
az állategészségügyrõl

1995. évi XCII. törvény
a takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról

35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
a vásárokról és piacokról
Módosítás: - 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

- 31/1997. (II. 18.) Korm. rendelet

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

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

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

64/1997. (IX. 16.) FM rendelet
egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról
Módosítás: - 93/1997. (XI. 28.) FM rendelet
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