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Élelmiszer – Étrend-kiegészítő



Élelmiszertörvény

Az élelmiszerek jelöléséről, adalék-

anyagokról 

szóló rendeletek, stb.

36/2004. (IV.26.) 

ESZCSM rendelet

609/2013/EU rendelet

2016/128/EU

Étrend-kiegészítők

Normál

közfogyasztásra élelmiszerek
(dúsított élelmiszerek is)

Új élelmiszerek

37/2004. (IV.26.) 

ESZCSM rendelet

Európai Parlament

és Tanács

258/97/EK rendelete

2015/2283/EU

Specifikus csoportoknak szánt

élelmiszerek
Speciális gyógyászati célra 

szánt élelmiszerek



Élelmiszerek jelölésének szabályozása

• Általános szabályok (1169/2011/EU)

• Termék-specifikus szabályok pl. gyümölcslevek, üdítőital, étrend-kiegészítő  
specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek, stb.

• Téma-specifikus jogszabályok (pl. tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állítások)
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kapcsolatos tájékoztatásáról

2011. dec. 13. 2014. dec. 13.
általános

2016. dec. 13.
tápértékjelölés

Általános jelölési előírások

A 2014/2016. dec. 12. 24.00 óráig  forgalomba hozott , a  korábbi  
rendelkezéseknek  megfelelő tételek a készlet  kimerüléséig  forgalmazhatók!

1169/2011/EU a fogyasztók élelmiszerekkel



A jelölés az élelmiszerre vonatkozó szó, jel, védjegy, márkanév, ábra vagy szimbólum, 
amelyet az élelmiszer csomagolásán, a dokumentációban, a címkén, a feliraton, a 
gyűrűn vagy galléron helyeznek el.

Magyarországon forgalmazott élelmiszerek csomagolásán a feliratokat magyarul, 
közérthetően, olvashatóan kell elhelyezni. Összhangban kell lenni a többi nyelven 
feltűntetett feliratokkal. 

Nem vezetheti félre a fogyasztót az élelmiszer tulajdonságait illetően (fajta, 
azonosság, jellemzők, összetétel, mennyiség, eltarthatóság, származás, előállítás, stb.) 

Nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást, vagy tulajdonságot, amelyekkel az 
valójában nem rendelkezik, vagy olyan különleges hatást, amelyekkel más hasonló 
élelmiszer is rendelkezik.

Nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az betegség megelőzésére, gyógyítására vagy 
kezelésére alkalmas.

Jelölésre, megjelenítésre, reklámra is vonatkozik



Az élelmiszerek jelölésének

- kötelező és

- önkéntes elemei vannak



Az előre csomagolt élelmiszerek jelölésének kötelező elemei
1169/2011/EU

a) Az élelmiszer megnevezése

b) Az összetevők felsorolása Allergének

c) Az egyes összetevők vagy összetevő 
kategóriák mennyisége bizonyos 
esetekben

d) Nettó mennyiség

e) Minőségmegőrzési idő ill. 
fogyaszthatósági idő

f) Tárolási vagy felhasználási feltételek

g) A felelős élelmiszervállalkozó neve, 
címe

h) Eredet vagy a származás helye

i) Felhasználási útmutató 

j) Alkoholtartalom (1,2 
térfogatszázaléknál több 
alkoholtartalmú ital esetén)

k) Tápértékjelölés

l) Tételazonosító jelölés*

* Külön jogszabályban marad

Étrend-kiegészítők jelölése
általános elemek+ specifikus elemek 



A csomagolás 
legnagyobb 

felülete:

Minimális 
betűméret 

(x-magasság)
1,2mm 0,9mm 0,9mm 0,9mm

Kötelező
elemek

Minden 
kötelező

Minden 
kötelező

Minden 
kötelező

Név, 
allergének, 

nettó 
mennyiség, 
minőség-
megőrzési 

idő

Tápérték-
jelölés

Kötelező Kötelező Nem kötelező Nem kötelező

10
cm2

25
cm2

80
cm2

Minimális betűméret és felületek

1169/2011/EU



x = 1,2mm

Minimális betűméret

≥  80 cm2 < x = 0,9 mm

Olvashatóság

Multivitamin
MULTIVITAMIN

multivitamin
Multivitamin

Legnagyobb felület
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Nettó mennyiség betűmérete:

13/2008 (VIII.8.) NFGM-FVM együttes rendelet

50 g-ig vagy ml-ig 2 mm, 
51-200 g vagy ml között 3 mm, 
201-1000 g vagy ml között 4 mm, 
1000 g vagy ml fölött 6 mm



Élelmiszer megnevezése
Elegendően pontosnak kell lenni ahhoz, hogy tájékoztasson az élelmiszer 

valódi jellegéről és megkülönböztethető legyen a vele összetéveszthető 
termékektől.

Sok esetben jogszabályi előírások határozzák meg. (MÉ, rendeletek)
(gyümölcslé, nektár, joghurt, pálinka, bébiétel, anyatej helyettesítő tápszer, étrend-

kiegészítő)

Utalnia kell az élelmiszer fizikai állapotára, vagy kezelésére (pl. szárított, 
füstölt) A jelölésen: „sugárkezelt” v. „ionizáló energiával kezelt; 
„védőgázas csomagolásban”

Védjegy, márkanév, fantázianév nem helyettesíti a megnevezést.

Kötelező elemek



Összetevők felsorolása

Összetevő: mindazon anyag, adalékanyag, amelyet az élelmiszer előállításához felhasználtak 
és jelen van a végtermékben esetleg megváltozott formában.

Nem összetevő: 
 Az előállítása során kivont, majd később azonos mennyiségben visszajuttatott anyag.
 technológiai segédanyagok, carry over adalékanyagok, aromaanyagok oldószerei, 
hordozói

Összetevők feltűntetése:
„Összetevők” szót követően az előállításkori tömegük csökkenő mennyiségi sorrendjében 
(kivéve víz és illó anyag)

Összetett összetételű összetevő neve mellett az alkotókat is fel kell sorolni, kivéve, ha az kevesebb, 
mint 2 %-t adja a készterméknek és jogszabály szabályozza/felmentést ad. Ez utóbbi az 
adalékanyagokra nem vonatkozik.

Adalékanyagokat csoportnevük és nevük, v. „E” számuk szerint kell fetűntetni.



Néhány szó az adalékanyagokról

Az élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerek 
érzékszervi tulajdonságainak javítása, eltarthatóságuk 
növelése, tápértékük megőrzése, feldolgozásuk 
megkönnyítése érdekében adják az élelmiszerekhez.

Az emberiség már ősidők óta használja őket. 
Napjainkban felhasználásukat tudományos nemzetközi 
szervezetek ajánlásaira, megállapításaira épülő 
jogszabályok határozzák meg. 
Csak engedélyezett adalékanyagok használhatók, a 
legkisebb szükséges mennyiségben. A maximális 
mennyiség sok adalékanyag esetében (pl. mesterséges 
színezékek, tartósítószerek) jogszabályban rögzített.

Az „E” számok az Európai Unió területén engedélyezett 
adalékanyagok rövidített jelölései.



Funkció E szám

Színezékek E 100 – E 199

Tartósítószerek
de pl. ecetsav (étkezési 

sav/savanyúságot szabályozó) 

almasav (savanyúságot szabályozó

széndioxid (hajtógáz, 

csomagológáz)

E 200 – E 300

E 170

E 296

E 290

Antioxidánsok és savanyúságot 

szabályozó anyagok

E 300 – E 399

Sűrítőanyagok, stabilizátorok 

és emulgeálószerek

E 400 – E 499

Savanyúságot szabályozó, 

csomósodást gátló anyagok

E 500 – E 599

Ízfokozók E 600 – E 699

Fényezőanyagok, 

lisztkezelőszerek, 

csomagológázok, édesítőszerek

E 900 – E 999

Stabilizátorok, sűrítőanyagok E 1200 – E 1300

Módosított keményítők E 1400 – E 1450

Nedvesítőszerek, stabilizátorok E 1500 - E 1521



Allergén jelölés
• Az allergénekre vonatkozó adatokat a az összetevők felsorolásában kell feltüntetni, az anyag nevének II. melléklet

szerinti nevének egyértelmű megjelölésével .

• Az allergén nevét olyan szedéssel – például betűtípussal, stílussal vagy háttérszínnel – kell kiemelni, amely azt

egyértelműen elkülöníti a többi összetevőtől.

• Ha nincs összetevők felsorolása akkor az allergének felsorolását a „tartalmaz:…” előzi meg.

• Amikor az élelmiszer neve egyértelmű utalást tartalmaz az adott II. melléklet szerinti anyagra, úgy nem kell azt a

fentiek szerint feltüntetni (pl. zellerkrémleves).

• Nem előrecsomagolt élelmiszerek, vendéglátás esetén is kötelező

Pl. Összetevők: L-aszkorbinsav, szója lecitin, cink-oxid, halzselatin, kitozán (rák)

glutén helyett búzaglutén

Kakaós tejbevonómasszával (16,8%) talpán mártott, vaníliás ízű teasütemény

Összetevők: búzaliszt (49%), margarin[növényi olajok és zsírok, ivóvíz, emulgeálószer (E 471), 

étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), színezék (béta-karotin), aromák], cukor, 

növényi zsír, sovány tejpor, méz, tojáspor, zsírszegény kakaópor (1,1%), tejsavópor, aromák, 

térfogatnövelő szer (E500 ii), étkezési só, emulgeálószerek (szójalecitin, E476).



II. MELLÉKLET
ALLERGIÁT VAGY INTOLERANCIÁT OKOZÓ ANYAGOK ÉS TERMÉKEK

1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, khorozán búza, illetve hibridizált fajtái) és a 
belőlük készült termékek, kivéve:

A)búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is (1);
B)búzából készült maltodextrin (1);
C)árpából készült glükózszirup;
D)alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt gabonafélék.

2. Rákfélék és a belőlük készült termékek.
3. Tojás és a belőle készült termékek.
4. Hal és a belőle készült termékek, kivéve:

A)vitaminok vagy karotinoidkészítmények hordozójaként használt halenyv;
B)a sör és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag.

5. Földimogyoró és a belőle készült termékek.
6. Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve:

A)teljes mértékben finomított szójababolaj és zsír (1);
B)szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-

alfa tokoferol-szukcinát;
c)szójabab olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol-észterek;
D)szójabab olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.

7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve:
A)alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt tejsavó;
B)laktit.

8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium
occidentale), pekándió (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), 
makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és a belőlük készült termékek, kivéve az alkoholpárlatok – így 
például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt csonthéjasok.

9. Zeller és a belőle készült termékek.
10. Mustár és a belőle készült termékek.
11. Szezámmag és a belőle készült termékek.
12 Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben; a 

számítást a fogyasztásra kész termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített termékekre vonatkozóan kell elvégezni.

13. Csillagfürt és a belőle készült termékek.
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.



Nyomokban mogyorót… is tartalmazhat

technológiai szennyezésre utalhat, a legtöbb esetben              

nincs alsó limit

Az előzőekben felsorolt anyagok hiánya nem jelenti, hogy  a 
termék allergén mentes, tehát semmi ilyen jelentésű felirat, 
információ nem alkalmazható. 



• A 18. cikk értelmében az összetevőket előállításkor mért 
tömegük csökkenő sorrendjében, saját nevük szerint kell 
feltűntetni. 

– Kiemelt összetevők mennyiségi jelölése (pl. citromos C-vitamin 
pezsgőtabletta)

– Vitaminok, ásványi anyagok vonatkozó rendelkezésekben (pl. 
1925/2006/EK) közölt kémiai nevük szerint (pl. DL-alfa-tokoferil-acetát, 
piridoxin-hidroklorid, tiamin-mononitrát, cink-oxid, réz-karbonát, 
cianokobalamin, stb.) 

– Átszámítási faktorok (pl. dl-alfa-tokoferil-acetát → x 0,67 → E vitamin (TE))

– Hordozók (E vitamin 50 %, B12 0,1%, stb.)

– Természetes!?

Kiemelt komponensek, vitaminok, ásványi anyagok megadása 
az összetevők felsorolásánál

http://www.google.hu/url?url=http://cvitamin1000.hu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vpFeVKfKHISzPYyEgagP&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEca6SMIMzAjNZewQ5NRvpfm5_gCw
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http://www.google.hu/url?url=http://www.ilovepecs.hu/tartalomkezelo/tartalom/a_csudalatos_csipkebogyo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PbVaVN_5HoPDOLeugKAF&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHl9YBBioInE36rk4RW7l9FZeZhDQ


Nettó mennyiség (karakter nagyság)

Folyadék: térfogategység (ml; cl; l)

Más termék esetén: tömegegység (g; kg)

Ha a szilárd élelmiszer folyadékközegben van és ez csak kiegészítő, a fogyasztó szempontjából 
nem lényeges része az élelmiszernek (felöntőlé) a „nettó tömeg” mellett fel kell tűntetni a 
„töltő tömeget” is.

Nem kötelező a nettó mennyiség jelölése:
Darabszám szerint értékesített termékek, ha a darabszám kívülről látható, vagy fel van tűntetve a 
jelölésen.

Jelentős térfogat, vagy tömegveszteségnek van kitéve, vagy a vásárló jelenlétében mérnek le.

Nettó mennyisége kisebb, mint 5 g, vagy 5 ml. (kivéve a fűszereket)



A minőség megőrzési időtartam lejárati dátuma, illetve a 
mikrobiológiai szempontból gyorsan romló élelmiszer 
fogyaszthatóságának időpontja

• Dátumjelölés

„Minőségét megőrzi: …..”

• Minőségét megőrzi: 12.05.2013.

• Minőségét megőrzi (nap/hó/év): 12.05.13.

„Minőségét megőrzi ….végéig”

• Minőségét megőrzi a jelzett hó végéig: 05.2014.

• Minőségét megőrzi a jelzett hó végéig (hó/év): 05.14.

• Minőségét megőrzi a jelzett év végéig: 2014.

• Minőségét megőrzi 2012 végéig

• Ha szükséges, akkor az adatokat a tárolási feltételek leírásának kell 
követnie

• Tárolás: szobahőmérsékleten, fénytől védve.

< 3 hó

3 - 18 hó

> 18 hó



Az élelmiszer előállítójának vagy az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamában székhellyel rendelkező forgalmazójának nevét/cégnevét és címét.

1169/2011/EU Felelősségi körök

• • Elsődleges felelős az az élelmiszer-vállalkozó akinek a neve vagy cégneve alatt 
forgalomba hozzák az élelmiszert. 

• • A lánc valamennyi tagja felelősséggel tartozik a saját hatáskörén belül a jelölési 
információk meglétéért és pontosságáért. 



Az eredetet, vagy származási helyet, amennyiben ennek hiánya megtévesztheti a 
fogyasztót az adott élelmiszer tényleges származása vagy eredete felől.

1169/2011/EU 
• •Kötelező, ha a hiánya megtévesztené a fogyasztót. 

• •Kötelező friss húsokra. (baromfi, sertés, juh és kecske) (Végrehajtási rendelet 
1337/2013;2013. dec. 13.)

• Kötelező: pl. méz, gyümölcs, zöldség, olivaolaj, hal, marhahús 

Származási helyre történő bármely utalás esetén, pl. made in, származási hely, ha az elsődleges 
összetevő eredete nem egyezik meg a származási országéval, akkor

– az érintett elsődleges összetevő származási országát, vagy eredetének helyét meg kell 
adni, vagy 

– azt az élelmiszer származási országától, vagy eredetének helyétől eltérőnek kell 
feltűntetni

Elsődleges összetevő: A termék legalább 50 %-át adja, vagy

A termék jellegét adja

Az élelmiszer vállalkozó nevének és címének feltűntetése nem minősül eredet, származás 
jelölésnek. (export - ország azonosítás!) 



Felhasználási útmutatót (amennyiben ez szükséges).

Az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó termékeknél az alkoholtartalmat
térfogatszázalékban.

Tápértékjelölés (a 1169/2011/EU szerint kötelező 2016. dec. 13-tól)

Tételazonosító jelölés (L)

+termék-specifikus előírások



Önkéntes elemek (de állítás!!)

• Egyszeresen telítetlen zsírsavak

• Többszörösen telítetlen zsírsavak

• Poliolok

• Keményítő

• Rost

• Bármely a XIII. mellékletben felsorolt, 
szignifikáns mennyiségben jelenlevő 
vitamin és ásványi anyag

Kötelező elemek

• Energia

• Zsír

– Telített zsír

• Szénhidrát

– Cukor

• Fehérje

• Só (Na x 2,5)

Kötelező tápértékjelölés 1169/2011/EU



energia kJ / kcal

zsír g 

amelyből

– telített zsírsavak g

– egyszeresen telítetlen 

zsírsavak

g

– többszörösen telítetlen 

zsírsavak

g

szénhidrát g

amelyből

– cukrok g

– poliolok g

– keményítő g

rost g

fehérje g

só g

vitaminok és ásványi anyagok a XIII. melléklet A. 

részének 1. 

pontjában 

megadott 

egységekkel

Tápértékjelölés megadása

- amelyből omega-3
- amelyből DHA

- amelyből laktóz

A többszörösen telítettlen zsírsavakból omega-3
- amelyből DHA……

cukrokból laktóz….



Jelentős/szignifikáns mennyiség:

•NRV 15 % /100 g v. 100 ml (kivétel ital)

•Ital NRV 7,5 %/100 ml, vagy

•Egy adagot tartalmazó csomagolás 
esetén NRV 15% /adag

A-vitamin (µg)

D-vitamin (µg)

E-vitamin (mg)

K-vitamin (µg)

C-vitamin (mg)

Tiamin (mg)

Riboflavin (mg)

Niacin (mg)

B6-vitamin (mg)

Folsav (μg)

B12-vitamin (µg)

Biotin (µg) 

Pantoténsav (mg)

800

5

12

75

80

1,1

1,4

16

1,4

200

2,5

50

6

Kálium mg)

Klorid (mg)

Kalcium (mg)

Foszfor (mg)

Magnézium (mg)

Vas (mg)

Cink (mg)

Réz (mg)

Mangán (mg)

Fluor (mg)

Szelén (μg)

Króm (μg)

Molibdén (μg)

Jód (µg)

2000

800

800

700

375

14

10

1

2

3,5

55

40

50

150

Feltűntethető vitaminok és ásványi anyagok és ezek napi beviteli referencia 

értékei / táplálkozási referencia értékei (NRV) (RI/RBÉ) (felnőttek esetében)
(XIII. melléklet)

43. cikk: egységes EU szabályozás elfogadásáig nemzeti intézkedés lehetséges a lakosság meghatározott  
csoportjaira vonatkozó beviteli referencia értékek önkéntes feltűntetéséről



Energia, valamint a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő 
egyes tápanyagok beviteli referencia értékei

Energia 8400 kJ / 2000 
kcal

Összes zsír 70 g

Telített zsírsavak 20 g

Szénhidrátok 260 g

Cukrok 90 g

Fehérje 50 g

Só 6 g



• Az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét minden esetben 100 g-
ra, vagy 100 ml-re vetítve kell megadni, a XV. Mellékletben megadott 
mérték-egységekkel, egy látómezőben , az élelmiszer értékesítésre kerülő 
formájára, de lehet csak az elkészített élelmiszer – felhasználási utasítás.

• A vitaminok és ásványi anyagok mennyiségét beviteli referenciaértékek 
százalékában is fel kell tüntetni, 
100 g-ra vagy 100 ml-re kifejezve. 

• Az energiatartalom és a makro tápanyagok mennyisége önkéntesen 
megadható a beviteli referenciaértékek százalékában is, 100 g-ra vagy 100 
ml-re kifejezve. Ez esetben kötelező kiegészítés:
„Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ /2000kcal)”

Kötelező tápértékjelölés – kifejezése (100 g v. 100 ml)



Átlagos tápérték 100 g  termék 1 adag keksz

(40 g)

Adagonként a 

referencia  

beviteli érték %-

ában**

energia 2030kJ / 484 kcal 812 kJ / 193 kcal 9,7 %

zsír 19,2 g 7,7 g 11 %

– telített zsírsav 8,2 g 3,3 g 17 %

szénhidrát 69,3 g 27,7 g 11 %

– cukrok 29,6 g 11,8 g 13 %

rost 3,9 g 1,6 g -

fehérje 6,5 g 2,6 g 5 %

só 0,43 g 0,17 g 3 %

Kalcium 500 mg  (62,5 %  

NRV*)

200 mg 25 %  NRV*

*NRV: Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára 

**Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)

Adagonkénti/fogyasztási egységenkénti kifejezés (33. cikk (1) c.)

Adag/fogyasztási egység mennyisége és a csomagban található adagok/
fogyasztási egységek számát a jelölésen meg kell adni 



• Alkoholos italokra nem kötelező, de önkéntesen lehet akár csak az 
energiatartalmat is jelölni.

• Nem előre csomagolt élelmiszerekre sem kötelező, de önkéntesen lehet 
jelölni:
– Energiatartalmat, vagy
– Energiatartalmat és a zsírok, telített zsírok, cukor és só mennyiségét. 

• Nem kötelező az V. mellékletben meghatározott kivételekre… pl. 25 cm2 

kisebb felület, emberi fogyasztásra szánt víz, feldolgozatlan termékek, fűszerek, aromák, 
adalékanyagok, zselatin, élesztő, rágógumi (de nem cukormentes!), erjesztett ecet, stb.  

Tápértékjelölés – kivételek



• Étrend-kiegészítőkre 

• Természetes ásványvizekre

• E rendelkezés nem sértheti meg a specifikus csoportoknak szánt 
élelmiszerek (különleges táplálkozási célú ) tápértékjelölését

de a tápanyagok/hatóanyagok mennyisége

a napi adagban/állítás;

Cukormentes - cukortartalom

de a víz jellemző ásványi anyagai

Kötelező tápértékjelölés - Mikor nem kell alkalmazni?



Étrend-kiegészítők jelölése (37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet

• Megnevezés

• Összetevők csökkenő mennyiségi felsorolása

• Tápanyagok/Hatóanyagok a napi adagban

• Felhasználási javaslat

• Figyelmeztetések (3 db)

• Gyártó/forgalmazó

• Minőségmegőrzési idő

• Nettó mennyiség

• Tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást 
tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni.



C-vitamin, cink és zöldtea kivonat tartalmú étrend-
kiegészítő kapszula

Összetevők:csomosodást gátló 
(mikrokristályos cellulóz) tea kivonat (150 
mg/kapszula) hal-zselatin, aszkorbinsav, cink-
oxid, színezék (titán dioxid)

Forgalmazza: Kacsa Bt.

8000 Székesfehérvár, Toll u. 2.

Minőségét megőrzi:a kupakon jelzett hónap 
végéig (hó, év)

Tárolás: száraz helyen, gyermekek elől elzárva

Elsősorban a téli hónapokban naponta 2x1 
kapszula elfogyasztása ajánlott.

Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Tápanyagok/hatóanyagok a napi adagban:
C-vitamin               240 mg   NRV* 300%

Cink 10 mg   NRV* 100%

EGCG teából           100 mg

*NRV = Napi beviteli referencia érték felnőttek 
számára

A C-vitamin és a cink részt vesz a sejtek oxidatív 
stressz elleni védelmében és az immunrendszer 
normál működésében.  A zöld-teából származó EGCG 
(Epigallo-catechin-3-gallát) antioxidáns tulajdonságú 
vegyület. Az antioxidánsok részt vesznek a sejtek 
oxidatív stressz elleni védelmében. 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot!

30 db X mg-os 
kapszula

®



1169/2011/EU





minden kereskedelmi kommunikációban szereplő tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítás esetén alkalmazni kell, 

amikor az egészségkommunikáció a végső fogyasztó felé felkínált élelmiszerre 
irányul, 

a címke,

 a megjelenítés,

a reklámozás (hirdetés újságokban, folyóiratokban, szaklapokban, szóróanyagok, 
weboldalak/linkek, tasak, zacskó, kirakat, TV – rádióreklám, óriásplakát)

 beleértve az állításként értelmezhető kereskedelmi/ márkaneveket/védjegyet

A rendeletet az éttermek, kórházak, iskolák, étkezdék és a közétkeztetéssel 
foglalkozó hasonló gazdasági szereplők ellátására szánt élelmiszerek 
vonatkozásában is alkalmazni kell!

1924/2006/EK rendelet



1. cikk (3)  

energiamentes

szív és érrendszer 

vitaminforrás/gazdag

12. cikk (súlycsökkenés üteme)

Kivéve ha 2005. jan. 1. előtt 
létezett, akkor 2022. jan. 19-ig 
forgalomban lehet  

®

®



Mire nem vonatkozik a rendelet ?

• A nem kereskedelmi kommunikációra
– Közegészségügyi hatóságok, intézmények táplálkozási útmutatói, tanácsai

– Sajtóban, tudományos kiadványokban szereplő nem kereskedelmi célú 
kommunikáció, információ

• Tradicionálisan használt általános megjelölésekre, amelyeket bizonyos 
élelmiszer/italfajták egészséggel összefüggő megjelölésére használnak 
(emésztéssegítő, köhögés elleni cukorka, torok kéményseprője, 
gyomorkeserű, stb.) 



Alapelvek az állítások használata során

• 3. cikk – pl. nem lehet valótlan, félrevezető, nem kelthet kétséget más 
élelmiszerek iránt, nem fenyegetheti a fogyasztót, stb.

• 4. cikk (tápanyag profil), alkoholtartalmú ital ›1,2%V/V – állítás nem!

• 5. cikk  - tápanyagok/hatóanyagok szignifikáns jelenléte/nem jelenléte, a 
fogyasztásra kész élelmiszerre kell vonatkoznia, érthetőnek kell lennie



Tápanyag-összetételre
vonatkozó állítás 

Mit tartalmaz/nem tartalmaz a termék?
(szegény, mentes, dúsított,

gazdag, forrás)

Egészségre
vonatkozó állítás

Mit tud a termék/összetevő?
XY részt vesz az immunrendszer…

ZY szerepet játszik a normál…

Mellékletben/Regiszterben
szereplő/azzal azonos értelmű állítások alkalmazhatók

+ 5. + 7. + 8. cikk

engedélyezésről/elutasításról 
szóló rendeletek/határozatok 

Regiszter
+ 10 – 19.cikk

http://ec.europa.eu/nuhclaims/Regiszter

OGYÉI weboldal https://www.ogyei.gov.hu/egeszsegre_vonatkozo_allitasok_/

A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott 
tudományos bizonyítékokra kell alapozni. Az igazolás az élelmiszer-vállalkozó feladata.

Humán 
adat!

http://ec.europa.eu/nuhclaims/
https://www.ogyei.gov.hu/egeszsegre_vonatkozo_allitasok_/


Egészségre vonatkozó állítás

Funkcionális állítás
Tápanyag, egyéb anyag 

növekedésben, fejlődésben,
a szervezet működésében

játszott szerepe +pszichés állapot
+testtömeg-kontroll

Általánosan
elfogadott

tudományos
ismereteken

alapuló

Egyéni
innováción
alapuló

Betegség kockázatát csökkentő

állítás

Leírja, hogy az élelmiszer, vagy
alkotóelem jelentősen csökkenti 

betegség kialakulásának kockázati
tényezőjét

A gyermek fejlődésével és
egészségével kapcsolatos állítás

Csak a gyerek fejlődésére, egészségére hivatkozik;
a tud. adatok csak gyerekre érvényesek.

Kizárólag gyereknek készülő 
termékek (anyatej kieg. tápsz., bébiétel)



REFIT

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

nuhclaims



http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


REFIT

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

nuhclaims

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


Többségében botanikai 
állítások, de van pl.
pollen (ID 1956);       
katehinek zöld teából 
(ID 1114, 1115…)

Többségében
On hold 

de van 
Published (ID 1114, 1115.. 2254.)

Konszolidált lista
Withdrawn (ID 3909, 3910…)

1958 növénnyel, növényi 
készítménnyel kapcsolatos 
állítás
ebből

több, mint 500 kapott 
kedvezőtlen állásfoglalást



Curcuma longa rhizoma

14 db függőben lévő 
egészségre vonatkozó állítás:
Máj/bőr/felső légúti 
rendszer, idegrendszer 
egészsége
Emésztés, étvágy
Immunrendszer működése
Koleszterinszint/kardiovasz-
kuláris rendszer egészsége
Ízületek normál működése, 
flexibilitása, csontok 
egészsége (P)
Gyulladás ellenes
Alzheimer kór ellenes
Allergia ellenes

Curcumin ADI
0-3 mg/ttkg



Database of health claims submitted to EFSA for evaluation (7.96 MB)

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/ndaclaims13.zip


•Az EU konszolidált lista (EFSA weboldal) nem tekinthető engedélyezett 
egészségre vonatkozó állítások listájának! Az EFSA értékelést mindig 
jogalkotási folyamat követi, a vonatkozó rendeletek, határozatok a 
„végleges” döntések. 

•A konszolidált listán és az engedélyezett állítások listáján szereplő 
anyagok nem tekinthetők élelmiszerként, vagy élelmiszer 
komponensként felhasználható anyagnak (nem élelmiszerbiztonsági 
értékelés)

•Egyszeri lehetőség volt, ami 2008. január 31-én lezárult.



Állítások engedélyezése

Humán 
adat 

szükséges!



Állításként értelmezhető védjegy, kereskedelmi, márkanév

28. cikk (2)
2005. jan. 1.
2022. jan.19.

Csak  akkor alkalmazható, ha 

1. az állítás a termékre, mint 
olyanra engedélyezve van

vagy
2. a hatóanyagok többségével 

kapcsolatos támogató állítások 
kísérik

vagy
3. igazolhatóan létezett 2005. 

január 1. előtt 

Terápiás hatás



Általános állítások, szlogenek, ábrák, logók

 1924/2006/EK 10. cikk (3) – specifikus állításnak kell kísérnie

Ha nincs ilyen, akkor törlés

 A termék hatóanyagai többségének az említett hatással kapcsolatos 
engedélyezett , vagy további átmeneti időszakot élvező állítással kell 
rendelkeznie

A támogató állításokat úgy kell elhelyezni, hogy a kapcsolat egyértelmű és világos legyen! (pl. 
egy látómező, azonos kiemeltség, jól látható utalás (* + láthatóság, kiemeltség)

2013/63/EU végrehajtási határozat

Q10

Jó közérzet

A ……. egyedi termékösszetevőinek köszönhetően támogatja immunrendszerünk 
hatékony működését, így hozzájárulhat vitalitásunk megőrzéséhez.



Milyen egészségre vonatkozó állítás nem tehető?

Olyan állítás, amely azt sugallja, hogy az élelmiszer fogyasztásának 
mellőzése hatással lehet az egészségre

Olyan állítás, amely a súlycsökkenés mértékére és ütemére utal

Olyan állítás, amelyek egyes orvosok, egészségügyi szakemberek,
valamint nem orvosi, táplálkozástudományi és dietetikus szakemberek
nemzeti egyesületei, vagy egészségügyi jótékonysági intézmények 
ajánlásaira hivatkoznak.

Perfect Slim

„A kiváló eredmény érdekében mindennapi fogyasztása szükséges”



Megfogalmazás flexibilis, de a tartalomnak azonosnak kell 

lennie
Vas, cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához

• Szellemi működés = tanulás, gondolkodás, probléma megoldó képesség, figyelem, 
beszéd, éberség, stb.

Vas, cink tartalmú termék támogatja a gondolkodást/tanulást. (Lernstark)

A kalcium részt vesz a normál csontozat fenntartásában. 

A-vitamin - normál látás – bőr normál állapotának fenntartása

A kalcium erősíti a csontokat.  Az A-vitamin bőrvédő, látásjavító…

Egészségre vonatkozó állítások megfogalmazása és 
megjelenési formái



Molecular food supplement for hair

Helps maintain normal healthy hair

Best hair loss treatment

• Megszünteti a hajhullást

• Elősegíti a hajnövekedést molekuláris szinten

• Láthatóan erősebb, dúsabb, vastagabb haj

Fényes, erős, dús haj

A fogyasztók 87%-a javulást tapasztalt (egyesek már 12 hét után érzik a különbséget / mások 8-12 

hónapig nem tapasztalnak eredményt, a többség 5 hónap után lát érzékelhető változást )

Niacin:  nyálkahártya, bőr normál állapota

Biotin:  nyálkahártya, bőr, haj

Cink: köröm, bőr, haj

Szelén:  köröm, haj

Hatóanyagok: L-karnitin, kálium, elágazó szénláncú aminosavak,  nikotinsav,  biotin, cink,  
szelén

Termék-specifikus megfogalmazás csak abban az esetben használható, ha 
maga az   adott élelmiszer képezte az engedélyezés tárgyát.



•10. cikk szerint előírtak a címkén, ennek hiányában a megjelenítésben, 
reklámban szerepelnek:

– Változatos és kiegyensúlyozott étrend és egészséges életmód 
fontosságára való kijelentés

– A megfogalmazott kedvező hatás eléréséhez szükséges élelmiszer 
mennyiség, fogyasztási minta

– Szükség esetén figyelmeztetés, hogy kik kerüljék a termék 
fogyasztását

– Szükség esetén a túlzott fogyasztás veszélyeire való figyelmeztetés

•14. cikk (betegségnek több kockázati tényezője lehet, egy 
megváltoztatása kedvező lehet, vagy sem.)

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.



Betegség kockázatát csökkentő állítás - + figyelmeztetés 
(a betegségnek több kockázati tényezője is van, és a kockázati tényezők egyikének 

megváltoztatása kedvező hatást eredményezhet, vagy nem eredményezhet)

A D-vitamin hozzájárul az egyensúlyzavar és izomgyengeség
okozta esésveszély kockázatának csökkentéséhez. A 60 éves vagy
annál idősebb férfiak és nők esetében az esés a csonttörések
kockázati tényezője. A kedvező hatás legalább napi 20 µg D-
vitamin bevitellel érhető el. A betegségnek több kockázati
tényezője is van, melyek egyikének megváltoztatása nem biztos,
hogy kedvező hatást eredményez.



Az alkalmazás egyedi feltételei – az adott engedélyező rendeletben



Az alkalmazás egyedi feltételei – az adott engedélyező rendeletben



•1924/2006/EK rendelet 13.cikk (5)  és 14 -18

•353/2008/EK Végrehajtási rendelet a kérelmek beadásával kapcsolatban  - 1169/2009/EK
•907/2013/EU Végrehajtási rendelet az általános megjelölések (megnevezések) használatára 
irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról
•2013/63/EU Végrehajtási határozat a 1924/2006/EK rendelet 10. cikk különös feltételeinek 
végrehajtásáról

•Nutrition and health claims
– Guidance on the implementation of 1924/2006/EK

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf

•Egyedi kérelmek beadása  (volt-e már értékelve, új élelmiszer?)
– Pre-submission guidance for applicants intending to submit applications for authorisation of health

claims made on foods
– Final scientific and technical guidance for applicants for preparation and presentation of the

application for authorisation of a health claim”
– Working format of the application ready-to-use by applicants

http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm

•33/2010. (V.13.) EüM-FVM rendelet 9. § (egyedi engedély kérelmek beadása)

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm


Köszönöm a figyelmet!


