
JOGSZABÁLY KIVONATOK 
    28/2017. (V. 30.) FM rendelet- kötelező az önellenőrzés 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) önellenőrzés: az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelő 

minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomonkövetéssel és az 

élelmiszerek jelölésével kapcsolatos, 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet -kötelező a nyomonkövethetőség 

3. másodlagos élelmiszer-vizsgálat: a forgalomba hozott vagy előállításra szánt élelmiszer tétel 

hatósági okirat-ellenőrzése és azonosságvizsgálata, fizikális ellenőrzése, az így feltárt 

jogszabálysértés gyanújának kivizsgálása kiegészítő hatósági ellenőrzés keretében; 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet mikrobiológiai szennyeződés határértékei 

5.1 Fűszerek: fűszer és fűszerkeverék 

5.2 Gyógynövény- és gyümölcsteák, valamint azok valódi teával alkotott keverékei 

9.1 tea (Camellia sinensis) 

396/2005/EK rendelet-növényvédőszer maradékok határértéke élelmiszerekben.- 2019. dec. 14-től 
módosul! 

2008. évi XLVI. törvény -Élelmiszertörvény (gyógynövényekre vonatkozó végrehajtási 

jogszabálya még nem jelent meg)  

30/B. *  gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy termesztett - az e törvény végrehajtására 

kiadott rendeletben meghatározott - növény vagy növény feldolgozásával előállított - külön 

jogszabály szerint gyógyszernek nem minősülő - előnyös élettani hatással rendelkező termék, 

amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el;  

8. § (1) Élelmiszer-vállalkozás csak olyan helyen és módon létesíthető, amely esetében 

biztosított, hogy az élelmiszer az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírásoknak, 

valamint a környezet és az állatok védelmére vonatkozó külön jogszabályok szerinti 

követelményeknek megfelel. 

(2) Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, a fogyaszthatósági, 

illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig – felelős. 

(5) Az élelmiszer,...élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőségi, ... előírásoknak való megfelelését 

igazoló okiratok hiánya esetén vélelmezni kell, hogy a forgalmazó a forgalomba hozatalt kizáró 

hibát felismerhette.  

4) *  Tilos olyan 

a) élelmiszer előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet a rá vonatkozó előírásokban, 

engedélyekben vagy a gyártmánylapban meghatározott minőségi előírásoknak nem megfelelően 

állítottak elő, 

22. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során 

b) olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket 

vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer 

biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;  

2013. évi V. tv. Ptk. LXXII. Fejezet A termékfelelősség 

1) A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, 
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