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Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának 
gyakorlati feladatai 



 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. 

október 25.)   a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 
 
 az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról  
és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 

1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 
608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 
• Hatályos: 2011. december 13. 

• Általános előírásokra kötelezően alkalmazandó: 2014. dec. 13. 

• Tápértékjelölésre kötelezően alkalmazandó: 2016. dec. 13. 

 



ÚTMUTATÓK  
a Rendelet alkalmazásához 

• Kérdések és válaszok a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 
rendelet alkalmazásáról 

• Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
rosttartalom meghatározását szolgáló analitikai 
módszerekre vonatkozóan 

• Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékek tűréshatárának megállapítására 
vonatkozóan 

 

 



Kérdések és válaszok  
(1) 

• Általános jelölés 
– kötelező tájékoztatás rendelkezésre állása 

– Kötelező adatok felsorolása 

– „legnagyobb felület” 

– Allergének jelölése előrecsomagolt és nem 
előrecsomagolt élelmiszerek esetében 

– Távértékesítés 

– Összetevők felsorolása, megnevezése 

– Nettó mennyiség feltüntetése 

 

 



Kérdések és válaszok  
(2) 

• Tápértékjelölés 

– Kötelező tápértékjelölés elemei 

– Tápértékjelölés referencia mennyisége 

– Vitaminok és ásványianyagok feltüntetése 

– Önkéntes jelölések 

– Szimbólumok, piktogramok használata 



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
rosttartalom meghatározását szolgáló analitikai 

módszerekre vonatkozóan 
 

1169/2011/EU I. melléklet 

12. „rost”: olyan, legalább három monomeregységgel rendelkező szénhidrát-
polimerek, amelyeket az emberi vékonybél nem emészt meg és nem szív 
fel, és amelyek az alábbi kategóriákba tartoznak:  

— az élelmiszer fogyasztásra kerülő formájában természetes módon jelen 
levő, ehető szénhidrát-polimerek,  

— élelmiszer-nyersanyagból fizikai, enzimes vagy vegyi eljárással kinyert 
ehető szénhidrát-polimerek, amelyek általánosan elfogadott tudományos 
bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bírnak,  

— ehető szintetikus szénhidrát-polimerek, amelyek általánosan elfogadott 
tudományos bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bírnak;  



rosttartalom meghatározása (2) 

Codex Alimentarius Főbizottság 34. ülésén 2011-ben 
elfogadott módszerek alapján: 

1. Általános módszerek, minden élelmiszerre (I. típus) 

2. Általános módszerek, amelyek nem mérik a kisebb 
molekulasúlyú frakciót (I. típus) 

3. Egyedi konkrét komponensek mérésére vonatkozó 
módszerek (II. típus) 

4. Egyéb módszerek (IV. típus) 

 

 



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékek tűréshatárának megállapítására 

vonatkozóan  

A tápértékek ellenőrzése során figyelembe veendő jogszabályok. 

• 1169/2011/EU Rendelet 2014. december 13-tól 

• 90/496/EGK irányelv a tápértékjelölésről 

• 2002/46/EK irányelv az étrendkiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről 

• 1924/2006/EU Rendelet élelmiszerekkel kapcsolatos állításokról 

• 1925/2006/EU Rendelet vitaminok és ásványianyagok hozzáadásáról 

• 2009/39/EK Irányelv a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 



tápértékek tűréshatárának megállapítása(2) 

Tápanyagtartalom eltérhet a címkén feltüntetett 
értéktől: 

• Analitikai módszer pontossága 

• Nyersanyagok változékonysága 

• Feldolgozás hatása 

• Tápanyagok stabilitása 

• Tárolási feltételek, tárolási idő 



tápértékek tűréshatárának megállapítása (3) 

A címkén feltüntetett átlagértékek származhatnak: 

• Az élelmiszervállalkozó analitikai vizsgálatai alapján 

• Felhasznált összetevők átlagértékeiből számítással 

• Általánosan elfogadott adatokból történő számítással 

A mért értéknek az eltarthatóság teljes időtartama 
alatt a címkén feltüntetett érték tűréshatár-

tartományán belül kell lennie! 

 



tápértékek tűréshatárának megállapítása (4) 

Példák: 

• Élelmiszerekre vonatkozó tűréshatárok, kivéve 
étrend-kiegészítőket 

• Étrendkiegészítőkre vonatkozó tűréshatárok 

• Élelmiszerekkel kapcsolatos állítások esetén 

• Kerekítési útmutatások 

 





Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes 

VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 

tel: +36 1 795 3759 

email: agnes.fricz@vm.gov.hu 

  

 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


