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2. számú melléklet 

Jogszabály mutató 

 

 

 

JOGSZABÁLY GYŰJTEMÉNY 

 

 

Jogszabályi gyűjtemény 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK az élelmiszerjog 

általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE az állati 

eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 

 A BIZOTTSÁG 37/2005/EK RENDELETE az emberi fogyasztásra szánt 

gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és 

tárolókban történő ellenőrzéséről 

 A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE 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 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

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

feltételeiről 

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

megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 

 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos 

tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 

szabályokról 

 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 

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 1096/2009/EK rendelet végrehajtásáról 
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Munkavédelem, tűzvédelem: 

 1993. évi XCIII. (XI.3.) törvény a munkavédelemről 

 27/1995. (VII.25) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, 89/1995. 

(VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 

 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 

 33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeiről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

Fogyasztóvédelem: 

 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről 

 


