
2/2010. (VI. 30.) VM rendelet  

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 
módosításáról 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) 
bekezdésének 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. 
§-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 
1. § A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: 
[A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) I. kötetének kötelező előírásait e 
rendelet következő mellékleteiben adom ki:] 
„k) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott, a mikrobiológiai vizsgálat céljára 
szolgáló mintavételi eljárásról szóló 11. számú melléklet,” 
2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
1. a Tanács 70/373/EGK irányelve (1970. július 20.) a takarmányok hatósági ellenőrzésénél 
alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről, 
2. a Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról, 
valamint az azt módosító, a Tanács 96/51/EK, 98/92/EK, 1999/20/EK irányelve, a Bizottság 
96/66/EK, 97/6/EK, 97/72/EK, 98/19/EK irányelve, a Bizottság 2786/98/EK, 2788/98/EK, 
45/1999/EK rendelete, a Tanács 2821/98/EK rendelete, 
3. a Tanács 79/373/EGK irányelve (1979. április 2.) az összetett takarmány forgalmazásáról, 
valamint az azt módosító, a Tanács 86/354/EGK, 90/44/EGK, 90/654/EGK, 93/74/EGK, 
96/24/EK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2000/16/EK, 2002/2/EK irányelve, a 
Bizottság 97/47/EK, 98/87/EK, 1999/61/EK irányelve, 
4. a Bizottság 80/511/EGK irányelve (1980. május 2.) az összetett takarmány plombálatlan 
csomagban vagy tartályban való forgalmazásának bizonyos esetekben történő 
engedélyezéséről, 
5. a Tanács 82/471/EGK irányelve (1982. június 30.) a takarmányozási célra felhasznált egyes 
termékekről, 
6. a Bizottság 82/475/EGK irányelve (1982. június 23.) a kedvtelésből tartott állatok összetett 
takarmányának címkézéséhez használható összetevő-kategóriák megállapításáról, valamint az 
azt módosító, a Bizottság 91/334/EGK és 98/67/EK irányelve, 
7. a Tanács 83/228/EGK irányelve (1983. április 18.) a takarmányozásban használt egyes 
termékek értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról, 
8. a Tanács 87/153/EGK irányelve (1987. február 16.) a takarmányokban lévő adalékanyagok 
értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról, 
9. a Tanács 90/44/EGK irányelve (1990. január 22.) az összetett takarmány forgalmazásáról 
szóló 79/373/EGK irányelv módosításáról, 
10. a Tanács 90/167/EGK irányelve (1990. március 26.) a Közösségen belül a gyógyszeres 
takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek 
megállapításáról, 
11. a Tanács 93/74/EGK irányelve (1993. szeptember 14.) a különleges táplálási célokra 
szolgáló takarmányokról, 
12. a Tanács 93/113/EGK irányelve (1993. december 14.) a takarmányban található enzimek, 
mikroorganizmusok és ezek készítményeinek felhasználásáról és forgalmazásáról, 
13. a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra 
szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról, valamint az azt módosító, a 
Bizottság 2008/4/EK, 2008/82/EK irányelve, 



14. a Tanács 95/69/EK irányelve (1995. december 22.) a takarmányozási ágazatban működő 
egyes létesítményekés közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és 
szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 79/373/EGK és a 
82/471/EGK irányelvek módosításáról, valamint az ezt módosító, a Tanács 1999/20/EK 
irányelve, 
15. a Tanács 96/25/EK irányelve (1996. április 29.) a takarmány-alapanyagok forgalmáról és 
a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelvek módosításáról, 
valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító, a 
Bizottság 98/67/EK irányelve, a Tanács 1999/61/EK irányelve, az Európai Parlament és a 
Tanács 2000/16/EK és 2001/46/EK irányelve, 
16. a Bizottság 98/51/EK irányelve (1998. július 9.) a takarmányozási ágazatban működő 
egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és 
szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes 
intézkedések megállapításáról, 
17. a Bizottság 98/68/EK irányelve (1998. szeptember 10.) a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdésében említett szabványdokumentum és a harmadik országokból 
származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott 
ellenőrzések egyes szabályainak megállapításáról, 
18. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban 
előforduló nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 
2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK, 2009/141/EK, 2010/6/EU 
irányelve, 
19. a Bizottság 2004/116/EK irányelve (2004. december 23.) a 82/471/EGK tanácsi 
irányelvnek a Candida guilliermondii felvétele tekintetében történő módosításáról, 
20. a Bizottság 95/10/EK irányelve (1995. április 7.) a különleges táplálási célokra szánt 
kutya- és macskaeledel energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatározásáról, 
21. a Bizottság 85/382/EGK határozata (1985. július 10.) az n-alkánokon tenyésztett Candida-
élesztőkből nyert fehérjetermékek takarmányokban történő felhasználásának betiltásáról, 
22. a Bizottság 2001/25/EK határozata (2000. december 27.) bizonyos állati eredetű 
melléktermékek alkalmazásának megtiltásáról a takarmányokban, 
23. a Bizottság 2004/217/EK határozata (2004. március 1.) a takarmányozási célú 
forgalmazás vagy felhasználás tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról. 
(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja: 
1. a Bizottság 1436/98/EK rendelete (1998. július 3.) egyes takarmány-adalékanyagok 
engedélyezéséről, 
2. a Bizottság 2316/98/EK rendelete (1998. október 26.) új takarmány-adalékanyagok 
engedélyezéséről és néhány, már engedélyezett takarmány-adalékanyag engedélyezési 
feltételeinek módosításáról, 
3. a Bizottság 2374/98/EK rendelete (1998. november 3.) új takarmány-adalékanyagok 
engedélyezéséről, 
4. a Bizottság 2785/98/EK rendelete (1998. december 22.) a Tanács 70/524/EGK 
irányelvének 9e. cikke (3) bekezdésében említett adalékanyagok engedélyezési időtartamának 
módosításáról, 
5. a Bizottság 2786/98/EK rendelete (1998. december 22.) a Tanács 70/524/EGK 
irányelvének 9i. cikke (1) bekezdésében említett adalékanyagok engedélyezési időtartamának 
módosításáról, 
6. a Tanács 2821/98/EK rendelete (1998. december 17.) a takarmány-adalékanyagokról szóló 
70/524/EGK irányelvnek egyes antibiotikumok engedélyének visszavonása tekintetében 
történő módosításáról, 



7. a Bizottság 639/1999/EK rendelete (1999. március 25.) egy új takarmány-adalékanyag 
engedélyezéséről, 
8. a Bizottság 866/1999/EK rendelete (1999. április 26.) új takarmány-adalékanyagok és a 
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről, 
9. a Bizottság 1245/1999/EK rendelete (1999. június 16.) új takarmány-adalékanyagok 
engedélyezéséről, 
10. a Bizottság 1411/1999/EK rendelete (1999. június 29.) új takarmány-adalékanyagok és 
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről, 
11. a Bizottság 1594/1999/EK rendelete (1999. július 20.) egy takarmány-adalékanyag 
engedélyezési feltételeinek módosításáról, 
12. a Bizottság 1636/1999/EK rendelete (1999. július 26.) takarmány-adalékanyagok új 
alkalmazásainak engedélyezéséről, 
13. a Bizottság 2293/1999/EK rendelete (1999. október 14.) egyes takarmány-adalékanyagok 
ideiglenes engedélyezésének meghosszabbításáról, 
14. a Bizottság 2430/1999/EK rendelete (1999. november 16.) a kokcidiosztatikumok és 
egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok 
engedélyezésének az ilyen anyagok forgalomba hozataláért felelős személyekhez kötéséről, 
15. a Bizottság 2439/1999/EK rendelete (1999. november 17.) a „kötőanyagok, 
csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 
engedélyezési feltételeiről, 
16. a Bizottság 2562/1999/EK rendelete (1999. december 3.) az antibiotikumok csoportjába 
tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének az ilyen anyagok forgalomba 
hozatalért felelős személyekhez kötéséről, 
17. a Bizottság 2690/1999/EK rendelete (1999. december 17.) új takarmány-adalékanyagok 
engedélyezéséről, 
18. a Bizottság 654/2000/EK rendelete (2000. március 29.) új takarmány-adalékanyagok, 
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak és új adalékanyag-készítmények 
engedélyezéséről, 
19. a Bizottság 1353/2000/EK rendelete (2000. június 26.) egy takarmány-adalékanyag 
végleges engedélyezéséről, valamint új takarmány-adalékanyagok, takarmány-adalékanyagok 
új alkalmazásai és új készítmények ideiglenes engedélyezéséről, 
20. a Bizottság 1887/2000/EK rendelete (2000. szeptember 6.) egy új takarmány-adalékanyag 
ideiglenes engedélyezéséről, 
21. a Bizottság 2437/2000/EK rendelete (2000. november 3.) egy takarmány-adalékanyag 
végleges, illetve új takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről, 
22. a Bizottság 2697/2000/EK (2000. november 27.) rendelete a takarmány-adalékanyagok 
ideiglenes engedélyezéséről, 
23. a Bizottság 418/2001/EK rendelete (2001. március 1.) új takarmány-adalékanyagok és 
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről, 
24. a Bizottság 937/2001/EK rendelete (2001. május 11.) takarmány-adalékanyagok új 
alkalmazásainak és új adalékanyag-készítmények engedélyezéséről, az ideiglenes engedélyek 
meghosszabbításáról, továbbá egy takarmány-adalékanyag 10 éves engedélyezéséről, 
25. a Bizottság 1334/2001/EK rendelete (2001. július 2.) egy új takarmány-adalékanyag 
ideiglenes engedélyezéséről, 
26. a Bizottság 2200/2001/EK rendelete (2001. október 17.) takarmány-adalékanyagok 
ideiglenes engedélyezéséről, 
27. a Bizottság 2380/2001/EK rendelete (2001. december 5.) egy takarmány-adalékanyag 10 
évre történő engedélyezéséről, 
28. a Bizottság 1252/2002/EK rendelete (2002. július 11.) egy új takarmány-adalékanyag 
ideiglenes engedélyezéséről, 



29. a Bizottság 256/2002/EK rendelete (2002. február 12.) új takarmány-adalékanyagok 
ideiglenes engedélyezéséről, egy takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyének 
meghosszabbításáról és egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről, 
30. az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a 
takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról, 7. cikk 4. bekezdés második mondata és 
23. cikk 
31. a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése 
során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról, 
32. az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 
82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 
2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről, 
33. a Bizottság 242/2010/EU rendelete (2010. március 19.) a takarmány-alapanyagok 
jegyzékének létrehozásáról.” 
3. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(2) Az R. 7. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki. 
4. § (1) Hatályát veszti az R. 
a) 1. §-a (2) bekezdésének a), c), h) és n) pontja, 
b) 1. számú melléklete, 
c) 2. számú melléklete I. fejezetének 32. és 34. pontja, valamint 
d) 3., 8. és 14. számú melléklete. 
(2) 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti a 2. §-sal módosuló, az R. 2. §-a (1) bekezdésének 
2., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 15. és 23. pontja. 
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba. 
(2) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontja, valamint a 2. §-sal 
módosuló, az R. 2. §-a (2) bekezdésének 32. és 33. pontja 2010. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 
(3) Ez a rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti. 
6. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) a Bizottság 2009/141/EK irányelve (2009. november 23.) a 2002/32/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv I. mellékletének az arzén, a teobromin, a Datura sp., a Ricinus communis 
L., a Croton tiglium L. és az Abrus precatorius L. maximális szintjeinek tekintetében történő 
módosításáról, 
b) a Bizottság 2010/6/EU irányelve (2010. február 9.) a 2002/32/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv I. mellékletének a higany, a szabad gosszipol, a nitritek, valamint a Mowrah, 
a Bassia és a Madhuca tekintetében történő módosításáról. 
(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja: 
a) a Bizottság 242/2010/EU rendelete (2010. március 19.) a takarmány-alapanyagok 
jegyzékének létrehozásáról, 
b) az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok 
forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 
83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. 
 


