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1. Élelmiszer fogalma, kategóriák

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELET
2003. évi LXXXII. Törvény az élelmiszerekről

„… az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket 
jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.”

Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során
szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is.

Nem minősülnek „élelmiszernek” a következők:

a) takarmány;

b) élőállat, kivéve a forgalomba hozatalra előkészített, emberi fogyasztásra szánt állatok;

c) növények a betakarítás előtt;

d) gyógyszerek, a 65/65/EGK (1) és a 92/73/EGK (2) tanácsi irányelv értelmében;

e) kozmetikai termékek, a 76/768/EGK tanácsi irányelv értelmében (3);

f) dohány és dohánytermékek, a 89/622/EGK tanácsi irányelv értelmében (4);

g) kábítószerek és pszichotróp anyagok, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerekről szóló 1961.
évi Egységes egyezmény, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a pszichotróp anyagokról szóló
1971. évi Egységes egyezmény értelmében;

h) szermaradványok és szennyezések



A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) az egyes élelmiszerekre, illetve az

élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-

jelölési és élelmiszer-biztonsági kötelező előírások gyűjteménye.

A Magyar Élelmiszerkönyv tartalma:

a) I. kötet: (bizonyos területek kivételével) az Európai Unió irányelveinek átvételével készült előírások

és nemzeti termékelőírások,

b) II. kötet: a nemzetközi szervezetek ajánlásai és a hazai adottságok figyelembevételével készült

ajánlott irányelvek (pl.: malomipari termékek, édesipari termékek, tartósított termékek stb.)

c) III. kötet (Hivatalos Élelmiszer-vizsgálati Módszergyűjtemény): az Európai Unió irányelveinek

átvételével készült vizsgálatimódszer-előírások, továbbá ajánlott magyar nemzeti szabványok (MSZ),

illetve ajánlott vizsgálatimódszer-irányelvek.

Források:

• 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

• http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv


2. Élelmiszerszabályozás legfontosabb elemei

… gyártás, forgalomba hozatal, élelmiszer-biztonság …. stb.

Az élelmiszerekkel és határterületeivel kapcsolatos
jogszabályokat, útmutatókat, hasznos anyagokat több mint
száz oldalon keresztül lehetne összegezni, ezért a mai
témához kapcsolódó jogszabályok ismertetésére a
továbbiakban kerül sor.

A jogszabályok hiteles szövege az alábbi elérhetőségeken
keresztül érhető el:
• Magyar Közlöny: http://kozlony.magyarorszag.hu/
• Európai Unió Hivatalos Lapja: http://eur-

lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

http://kozlony.magyarorszag.hu/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu


Speciális gyógyászati célra szánt tápszer

Speciális – gyógyászati célra szánt - tápszer a 609/2013/EU
rendeletben: „olyan különleges eljárással vagy összetétellel
készült élelmiszer, amely betegek – köztük csecsemőkorú
betegek – étrendi ellátására szolgál, és kizárólag orvosi
felügyelet mellett használható; ezen élelmiszer olyan betegek
kizárólagos vagy részleges táplálására szolgál, akiknél a normál
élelmiszerek vagy bizonyos azokban lévő tápanyagok vagy
metabolitjaik felvétele, emésztése, felszívódása, feldolgozása
vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, vagy
akiknél más orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet áll
fenn, amelynek étrendi ellátása nem oldható meg kizárólag a
normál étrend megváltoztatásával .



Kötelező jelölési elemek 

• Megnevezés: speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 
• Betegség, rendellenesség, egészségi probléma neve, amelyre 
szánták: „A(z)… diétás ellátására” 
• Jellemvonások, sajátosságok, amelyek különösen hasznossá teszik a 
fenti célra (feldolgozás, összetétel, megnövelt, lecsökkentett, kivont, 
stb.) 
• Figyelmeztetések és ellenjavallatok 
• Parenterálisan nem alkalmazható 
• Felnyitás utáni elkészítés, használat, tárolás 
• Fontos figyelmeztetés: - csak orvosi ellenőrzés mellett - lehet-e 
egyedüli tápanyag forrás - meghatározott korosztály - szükség esetén 
figyelmeztetés annak, aki nem szenved az adott betegségben



3. Étrend-kiegészítő készítmények jogi szabályozása

• 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
• 2008. évi XLVI törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
• Étrend-kiegészítőkről 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 
• Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állításokról az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete 
• A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 

történő hozzáadásáról az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK 
rendelete 

• Az új élelmiszer fogalmát és az ilyen termékek engedélyeztetési eljárását az új 
élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283  rendelet részletezi

• Az élelmiszer-adalékanyagokról az Európai Parlament És a Tanács 
1333/2008/EK rendelete 

• A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról az Európai Parlament 
és a Tanács 1169/2011/EK rendelete



37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
az étrend-kiegészítőkről 

Étrend-kiegészítő:
a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált
formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással
rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában
kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható
por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely
alkalmas kis mennyiség adagolására).
Az étrend-kiegészítő csak előre csomagolt formában hozható kereskedelmi forgalomba a
végső fogyasztó számára.

• „tápanyag”: vitaminok, ásványi anyagok
• egyéb táplálkozási, vagy élettani szempontból fontos: gyógynövények, növényi 

kivonatok, egyéb anyagok



37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet mellékletei:

• 1. számú melléklet Étrend-kiegészítők gyártásához 
felhasználható vitaminok és ásványi anyagok

A-vitamin (RE µg) Niacin (NE mg) Kalcium (mg) Kálium (mg) D-
vitamin (µg) Pantoténsav (mg) Magnézium (mg) Szelén (µg) E-
vitamin (α-TE mg) B6 -vitamin (mg) Vas (mg) Króm (µg) K-
vitamin (µg) Folsav (µg) Réz (µg) Molibdén (µg) B1 -vitamin
(mg) B12-vitamin (µg) Jód (µg) Fluorid (mg) B2 -vitamin (mg)
Biotin (µg) Cink (mg) Klorid (mg) C-vitamin (mg) Mangán (mg)
Foszfor (mg) Nátrium (mg)

• 2. számú melléklet: Étrend-kiegészítők gyártásához 
felhasználható vitamin és ásványi anyag vegyületek

• 4. számú melléklet:  Adatlap étrend-kiegészítő 
bejelentéséhez

Min.: NRV 15%



Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és 
ásványi anyag beviteli referencia értékek 
(NRV) 

1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete 
alapján



UL értékek

A legfelső biztonságos szint/tolerálható felső beviteli szint (UL) az a maximális 
vitamin/ásványi anyag mennyiség, amely az összes forrásból származó, napi 
rendszeres bevitel mellett az egészségre feltehetően nem fejt ki kedvezőtlen, 
vagy ártalmas hatást. Az UL kockázat becsléssel meghatározott, tudományos 
megítélés eredményeképp megállapított élettanilag tolerálható érték.

Az UL értékek jelentik az alapját az étrend-kiegészítőkben és dúsított 
élelmiszerekben megengedhető maximális vitamin/ásványi anyag 
mennyiségek megállapításának. Ez utóbbi munka EU szinten már folyamatban 
van. A maximális mennyiség megállapításához tudni kell a lakosság egyéb 
forrásokból (élelmiszer+ilyen tartalmú gyógyszer) származó bevitelét is, ami 
táplálkozás epidemiológiai vizsgálatokkal határozható meg. 

Az étrend-kiegészítőkben és dúsított élelmiszerekben megengedhető 
maximális vitamin/ásványi anyag mennyiség önmagában semmiképp sem 
lépheti túl az UL értéket.



Az UL értékek megállapítására számos tudományos munkacsoport alakult, melyek
közül most csak azt a hármat emelnénk ki, akik az alakuló európai reguláció
szempontjából elsődleges szerepet töltenek be.

• European Food Safety Authority (EFSA) korábban Scientific Committee on Food
(SCF)

• US Institute of Medicine (IOM)
• UK Food Standard Agency Expert Group on Vitamins and Minerals (EVM)

Tudományos adatok hiányában, több vitamin/ásványi anyag esetében nem volt 
megállapítható UL érték. Ezekkel kapcsolatban az SCF/EFSA, és az IOM nem közöl 
értékeket, az EVM azonban úgy gondolta, hogy a fogyasztók és minden érdekelt 
megfelelő tájékoztatása érdekében számszerűsített, ún. útmutató értékeket 
(Guidace=G) állít fel azon vitamin/ásványi anyag szintek figyelembe vételével, 
amelyeknél tudományos háttér igazolja az adott mennyiségű kiegészítés (dúsított 
élelmiszer és étrend-kiegészítő együttesen + gyógyszer) tolerálhatóságát.

https://www.ogyei.gov.hu/nrv_es_ul_ertekek/

https://www.ogyei.gov.hu/nrv_es_ul_ertekek/


4. Bejelentési, forgalomba hozatali eljárás

A 178/2002/EK rendelet értelmében a Magyarországon forgalomba hozott
élelmiszerekért, az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer
előállítója/első magyarországi forgalomba hozó a felelős. Hazánkban az élelmiszer
termékek esetében a gyártó/importőr felelőssége, hogy mely kategóriában kívánja
forgalomba hozni a termékét.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
tevékenységei közül az Élelmiszer és Kozmetikai Tudományos Főosztály látja el a
hazánkban forgalmazni kívánt élelmiszer kategóriákból:
• az étrend-kiegészítők,
• egyes specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek notifikálási és szakértői

feladatait (amelyekről saját adatbázist épít és nyilvántartásokat is készít),
• kozmetikai termékek esetében a Kormány által kijelölt Nemzeti Hatóságként

működik, illetve
• az élelmiszeripari fertőtlenítőszerek, biocidok közül I. főcsoport 4.

terméktípusra vonatkozóan állít ki közegészségügyi szakvéleményt.



Az étrend-kiegészítőkről szóló a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM
rendelet és a 609/2013/EU rendeletek életbe lépésével
megszűnt az előzetes, kötelező engedélyezés és helyette csak
ún. bejelentési (notifikáció) kötelezettség van, ami nem jelent
mást, mint a termék címkéjének, adatlapjának és a igazgatási
szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás benyújtását az
OGYÉI-hez, legkésőbb a termék piacra helyezésének napján.

A rendszer nem alkalmas a termék forgalomba kerülésének
megakadályozására.



Bejelentés =
dokumentáció (adatlap+címke/doboz terv) + eljárási díj 



A bejelentési eljárás 
és annak előzményei

2004-ben az étrend-kiegészítők engedélyezése megszűnt, ezt követően a
termékek bejelentési eljárásának keretében a bejelentő cégek egy szakmai
kereteken alapuló értékelést kaptak, melynek eredménye képpen a
termékeket zöld pipa (megfelelt) vagy piros felkiáltó jellel láttuk el (nem
megfelet). Ez a rendszer 2017-ben megszűnt!

2018. január 1-től az Ákr. (2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról) szerinti eljárásban 8 napon belül
történik minden az OGYÉI-hez érkező bejelentés visszaigazolása,
határozatok formájában. Ettől időben teljesen elválik, hogy minden
termék egy közegészségügyi kockázatértékelésen esik át.
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https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/



5. Értékelési követelmények
Kockázatértékelés

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a
közegészségügyi kockázatok feltárása, valamint az étrend-kiegészítők
és specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek hatékony hatósági
ellenőrzésének elősegítése érdekében az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm.
rendelet rendelet 3. §-nak l) pontjában meghatározott, az élelmezés-
és táplálkozás-egészségügy szakterületén végzett szakmai-módszertani
és szakmai felügyeleti feladatai keretében a bejelentett étrend-
kiegészítő készítmények körében a bejelentés során rendelkezésére
bocsátott dokumentáció alapján kockázatértékelést végez.



Az értékelés elsősorban azokra a termékekre terjed ki,
amelyek összetételük vagy jelölésük alapján közegészségügyi
kockázatot jelenthetnek.
A kockázatbecslési eljárás már nem tartozik az Ákr. hatálya
alá.

A piacfelügyeleti tevékenység erősítése, elősegítése
érdekében az OGYÉI a közegészségügyi kockázatot hordozó
termékekről készített értékelését megküldi a piacfelügyeleti
hatóságok számára.
Ezzel párhuzamosan a notifikációt kezdeményező cég is
tájékoztatást kap az értékelés és a piacfelügyeleti hatóság
értesítésének tényéről.



A kockázatértékelés fő szempontjai:

• Soron kívül jelentendő, fokozott közegészségügyi kockázat (pl: a termék összetétele
alapján nem felel meg az étrend-kiegészítő definíciójának, étrend-kiegészítőkben
alkalmazásra nem javasolt növények listáján szereplő összetevőt tartalmaz)

• Összetételi probléma (pl.: új élelmiszer, nem engedélyezett vitamin, ásványi anyag
vegyületforma)

• Közegészségügyi kockázattal járó jelölési problémák (pl.: kötelező figyelmeztetések
hiánya)

• Tápanyagösszetételre vagy egészségre vonatkozó állítás nem megfelelő
alkalmazása (pl.: betegségek megelőzésére, kezelésére, gyógyítására vonatkozó
állítást tartalmaz, a termék neve állításnak értékelendő, amelyhez nem kapcsolódik
kísérő állítás)

• Egyéb megtévesztő jelölések (pl.: a termék megjelenése vagy megnevezése
valamilyen gyógyszerre hasonlít)

• Különös figyelmet igénylő összetétel (pl.: Összetétel/jelölés alapján
feltételezhetően testtömeg-csökkentésre szánt termék vagy a szexuális
teljesítőképességet befolyásoló készítmény)
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Összetétellel kapcsolatos kockázatok

Negatív lista 
• Új Tudományos Tanácsadó Testület: negatív lista revízió 
• OGYÉI weboldalán: Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt 

növények listája (https://www.ogyei.gov.hu/negativ_lista_/)
• Tiltott vagy korlátozással felhasználható növények szerepelnek a listán -

Prioritással kezeljük az érintett termékeket!
• Ha egy növény nem található meg ezen a listán, az nem jelenti azt, hogy az

automatikusan felhasználható étrend-kiegészítőben. A listán nem szereplő
növények alkalmazhatóságát, ártalmatlanságát továbbra is egyenként
értékeli az OGYÉI

• Amennyiben a negatív listán szereplő növénnyel kapcsolatban
rendelkezésre állnak (benyújtásra kerülnek) azok a tudományos
bizonyítékok, melyek a növény ártalmatlanságát tudják igazolni, akkor a
Testület kész az adott növényre vonatkozó álláspontját újra értékelni.

https://www.ogyei.gov.hu/negativ_lista_/


Alapelvek a gyógynövények értékelésekor 

• Növényfaj, pontos botanikai név, növényi rész 
• A növény feldolgozottsága (drog-extraktum arány) az adott 

készítményben 
• Az adott növény, vagy hatóanyag terápiás hatású (napi vagy 

egyszeri) dózisának nagysága, 
• A gyártó/forgalmazó által javasolt napi dózis nagysága 
• Toxikológiai, farmakológiai adatok, felszívódás, 

mellékhatások



Új élelmiszer összetevő vagy technológia 

Jogszabályváltozás - 2018. 01. 01-én hatályba lépett 
2015/2283/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

Az alapvető kritérium nem változott: - új élelmiszer (,,novel
food”): minden olyan élelmiszer vagy élelmiszerben felhasználni 
kívánt anyag, amelyet 1997. május előtt jelentős mennyiségben a 
Közösség területén nem fogyasztottunk 

Új Élelmiszer Katalógus (tájékoztatás céljából) az alábbi linken 
elérhető: 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/p
ublic/index.cfm#

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm




Az új élelmiszerek uniós jegyzéke: (EU) 2017/2470 rendelete
kizárólag azok az új élelmiszerek forgalmazhatók, melyek szerepelnek a listán. 
- 1. táblázat: az egyes élelmiszerek felhasználási feltételei (élelmiszerkategóriák, 

maximális mennyiségek, stb.), az esetleges különleges címkézési előírások. 
- 2. táblázat: specifikus leírások (pl.: jellemző tápanyag összetétel, mikrobiológiai 

követelmények). 

A lista a régi rendelet szerinti új élelmiszereket is tartalmazza, azaz az eddigi „lényegi 
egyenértékűségi” eljárás megszűnt, amennyiben az új élelmiszer specifikációja az 
Uniós lista 2. táblázatában előírtakkal megegyezik, az élelmiszer a lista 1. táblázatában 
megszabott feltételek figyelembevételével forgalmazható.



Hatósági ellenőrzés

Felelősség 

178/2002/EK 

Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért
az élelmiszer előállítója/ első magyarországi
forgalomba hozó felelős, kivéve, ha a hibát az
előállító által javasolt tárolási és raktározási
feltételek be nem tartásával más okozta.



Élelmiszer ellenőrző hatóságok 

• NÉBIH: Élelmiszer-lánc felügyeleti szerv

• Fogyasztóvédelmi hatóság Fogyasztókkal 
szembeni megtévesztés 

• Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztókkal 
szembeni megtévesztés 

• Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Közegészségügyi hatósági feladatok



Köszönöm a figyelmet


