Vendéglátást érintő fontosabb jogszabályok
és kiadványok
(Első kiadás)

§
2016. december

Törvények
 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600093.TV&txtreferer=00000003.TX
T
 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600068.TV&timeshift=fffffff4&txtrefe
rer=00000001.TXT
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600004.tv
 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV
 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900042.TV
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV
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 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV

Kormányrendeletek
 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200442.KOR
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR
 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100023.KOR
 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A0900210.KOR
 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek,
valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek
ellenőrzéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900158.KOR
 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
kiszámításának módjáról és mértékéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0800194.kor
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR

Miniszteri rendeletek
 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600045.NGM&timeshift=fffffff4&txtr
eferer=00000001.TXT
 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400036.FM
 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400037.EMM
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 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra

szolgáló

pénztárgépek

forgalmazásáról,

használatáról

és

szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300048.NGM
 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések
élelmiszereken történő használatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200074.VM
 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és
megfizetésének szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200040.VM
 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100062.VM
 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000021.NFG
 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM
 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000052.FVM
 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi%3Fdbnum=1&docid=A0900152.FVM
 4/2009. (I. 30.) NFGM-SzMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára,
továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900004.NFG
 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700093.KVV
 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
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 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes
élelmiszer-higiéniai szabályokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM
 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet a felszolgálási díj mértékének megállapításáról,
valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500071.GKM
 8/2004. (III. 10.) PM rendelet, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400008.PM
 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0400019.FVM
 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén
követendő eljárásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300062.ESC
 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500030.IKM

EU-s rendeletek
 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:hu:PDF

 282/2011/EU végrehajtási rendelet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0282&from=HU

 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=HU

 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=HU
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Kiadványok
 Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/406632/GHP_press_low.pdf/36f7dfad-08904950-b5e6-58bd71418b99
 A

vendéglátóipari

szolgáltatásokat

érintő

18

%-os

kedvezményes

adómérték

alkalmazásának feltételei
https://www.nav.gov.hu/data/cms429785/Milyen_feltetelek_mellett_alkalmazhato_az_etk
eztetesi_(vendeglato)_szolgaltatasok_nyujtasa_soran_a_18___os_kedvezmenyes_adomert
ek_2017._januar_1_jet_l.pdf
 Tájékoztató a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységekről (NAV)
https://www.nav.gov.hu//data/cms390280/58.sz._fuzet_Tajekoztato_a_nem_jovedeki_eng
edelyes_kereskedelmi_tevekenysegekr_l_20160114.pdf
 Az Artisjus jogdíjközleménye a vendéglátó üzletek és a szálláshelyek számára (V16)
http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2016/01/Jogdijkozlemeny_V_2016.pdf
 A konyhák és éttermek tervezési előírásait tartalmazó MSZ-04-211-88. szabvány
(visszavonva 2012.01.15-én)
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