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7. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye 

 

…/2015. MvM rendelet (vis maior) 

110/2013. (IV. 9.) Kormányrendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról 

116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelölését, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszeréről, 

119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok 

országos nyilvántartási rendszeréről 

120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetéséről, 

129/2004. (VIII.25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének 

szakmai előírásairól; 

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszeréről 

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről 

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a 

veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról 

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 

szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

504/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről, 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 
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A BIZOTTSÁG 504/2008/EK RENDELETE (2008. június 6.) a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi 

irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról 

 

A BIZOTTSÁG 640/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 11.) az 

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a 

kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a 

vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 

tekintetében történő kiegészítéséről 

 

A BIZOTTSÁG 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai 

parlamentről és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a 

vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról 

 

A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és 

nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és 

a 64/432/EGK irányelv módosításáról 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE  (2013. december 17.) az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1306/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a közös 

agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 

2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1760/2000/EK RENDELETE (2000. július 17.) a 

szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és 

marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 


