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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

33/2009. (III. 31.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjá-
ban foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének 32. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„32. a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. már-
cius 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmá-
nyok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról, vala-
mint az azt módosító, a Bizottság 2008/4/EK, 2008/82/EK
irányelve,”

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének 73. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányban elõforduló
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító,
a Bizottság 2003/57/EK, 2003/100/EK, 2005/8/EK,

2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2006/77/EK,
2008/76/EK irányelve,”

2. §

(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 13. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklete I. fejezete
C. részének 28. sora (Kajszibarack – Prunus arme-
niaca L.), a 29. sora (Keserû mandula – Prunus dulcis
(Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus
amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) és 31. sora
(Sárgarepce – Camelina sativa (L.) Crantz).

4. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2008/76/EK irányelve (2008. július 25.)
a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról
szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének módosításáról;

b) a Bizottság 2008/82/EK irányelve (2008. július 30.)
a 2008/38/EK irányelvnek a krónikus veseelégtelenség
esetén a vesefunkció segítésére szánt takarmányok tekin-
tetében történõ módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



1. számú melléklet a 33/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének A.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek

Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom

mellett)]

„3. Fluor* Takarmány-alapanyagok 150

kivéve:

– állati eredetû takarmányok, kivéve tengeri rákfélék,
mint pl. a krill 500

– tengeri rákfélék, mint pl. krill 3000

– foszfátok 2000

– kalcium-karbonát 350

– magnézium-oxid 600

– tengeri algamész 1000

Vermikulit (E 561) 3000

Kiegészítõ takarmányok

– foszfortartalom �4% 500

– foszfortartalom >4% 1% foszforban 125

Teljes értékû takarmányok 150

kivéve:

– teljes értékû szarvasmarha-, juh- és
kecsketakarmányok

a) laktációban 30

b) más 50

– teljes értékû sertéstakarmányok 100

– teljes értékû baromfitakarmányok 350

– teljes értékû csibetakarmányok 250

– teljes értékû haltakarmányok 350
(*) A megengedett határértékek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás egy N sósavval történik 20 percen át
szobahõmérsékleten. Bizonyíthatóan egyezõ kivonási hatékonysággal rendelkezõ, egyenértékû kivonási eljárások alkalmazhatók.”

2. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének B.14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett

mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom mellett)]

„14. Gyommagvak és
õröletlen vagy össze nem
zúzott termések, amelyek
alkaloidákat, glükozidákat
vagy más mérgezõ
anyagokat tartalmaznak
külön-külön vagy az
alábbiakat magába foglaló
kombinációban:

Valamennyi takarmány 3000

Datura stramonium L.
(csattanó maszlag)

Valamennyi takarmány 1000”
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3. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének B.21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett

mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom mellett)]

„21. „DDT (a DDT-,
a DDD- (vagy más néven
TDE) és DDE-izomerek
összmennyisége DDT-ben
kifejezve)

Összes takarmány, kivéve: 0,05

– zsírok és olajok 0,5”

2. számú melléklet a 33/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Az R. 13. számú melléklete Függelékének a ,,Vesefunkció segítése krónikus veseelégtelenség esetén” Különleges
táplálási célhoz tartozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Különleges táplálá-
si cél

Alapvetõ
termékjellemzõk

Állatfajok vagy
-kategóriák

A címkén garantálandó
jellemzõk

Az alkalmazás javasolt
idõtartama

Egyéb rendelkezések]

„Vesefunkció
segítése
krónikus
veseelégtelen-
ség esetén (*)

Alacsony
foszfortartalom,
korlátozott
mennyiségû, de jó
minõségû fehérje

Kutya és macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális

zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)

Kezdetben
legfeljebb
6 hónapig (**)

A csomagoláson,
címkén vagy
a kísérõokmányon
feltüntetendõ:
„Állatorvos
véleményének
kikérése az
alkalmazás elõtt
vagy az
alkalmazási idõ
kiterjesztése elõtt
javasolt.”
A használati
utasításban
feltüntetendõ:
„Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

Csökkentett
foszforfelszívódás
lantán-karbonát-
oktahidrát
hozzáadásával

Felnõtt macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Lantán-karbonát-

oktahidrát
– Esszenciális

zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)

Kezdetben
legfeljebb
6 hónapig (**)

A csomagoláson,
címkén vagy
a kísérõokmányon
feltüntetendõ:
„Állatorvos
véleményének
kikérése az
alkalmazás elõtt
vagy az
alkalmazási idõ
kiterjesztése elõtt
javasolt.”
A használati
utasításban
feltüntetendõ:
„Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

(*) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.
(**) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási idõszak kettõ-négy hét.”
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