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1169/2011/EU Rendelet 
9. cikk  

• A kötelező adatok felsorolása  

• (1) A 10–35. cikknek megfelelően, és az e fejezetben foglalt kivételektől eltekintve 
a következő adatokat kötelező feltüntetni:  

• a) az élelmiszer neve;  

• b) az összetevők felsorolása;  

• c) minden olyan, allergiát vagy intoleranciát okozó, a II. mellékletben szereplő, 
vagy a II. mellékletben szereplő anyagokból vagy termékekből származó 
összetevő vagy technológiai segédanyag, amelyet élelmiszer előállításánál vagy 
elkészítésénél használnak fel, és a késztermékben még jelen van, akár 
megváltozott formában is;  
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• 12. cikk  

• Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás elérhetősége és elhelyezése  

• (1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatásnak e rendeletnek 
megfelelően rendelkezésre kell állnia, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie 
valamennyi élelmiszer esetében.  

• (2) Előrecsomagolt élelmiszerek esetében az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
tájékoztatást közvetlenül a csomagoláson vagy az arra rögzített címkén kell 
feltüntetni.  

• …. 

 

• (5) Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében a 44. cikk rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  



4 

Tagállami intézkedés 

• 44. cikk  

• A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti intézkedések  

• (1) Amennyiben az élelmiszereket előcsomagolás nélkül kínálják 
megvételre a végső fogyasztóknak vagy vendéglátásnak, illetve 
közétkeztetésnek, vagy ha az élelmiszereket az értékesítés helyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából:  

– a) a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatokat 
kötelező megadni;  

• (2) A tagállamok nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el arról, hogy az (1) 
bekezdésben meghatározott adatokat vagy azok elemeit milyen eszközök 
segítségével kell rendelkezésre bocsátani, valamint adott esetben arról, 
hogy azokat milyen formában kell közölni és megjeleníteni.  
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• 13. cikk  

• A kötelező adatok feltüntetése  

• (1) A 44. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott nemzeti intézkedések sérelme 
nélkül, az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el 
róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy 
bármilyen egyéb közbeiktatott anyaggal.  

 

 

• Ha nincs tagállami rendelet  nem lehet szóbeli közlés?!?! 
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Tagállami szabályozás lehetőségei 

• A szabályozás módja: rendelet + útmutató 

 

• Rendelet : keretszabályozás 

 

• Útmutató: jó gyakorlatok gyűjteménye 

 

 



7 

Szabályozás lehetséges elvei 
• Azonos vagy eltérő szabályok termékekként, értékesítés helye 

ill. módja szerint? 

 
– Vendéglátás  

– Közétkeztetés (óvoda, iskola, egyéb közintézmények)  

– Kereskedelem 

 

– Nem előrecsomagolt élelmiszer 

– A fogyasztó kérésére csomagolt 

– Közvetlen értékesítésre becsomagolt 

– Önkiszolgáló az eladó jelenlétében 
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Fogyasztó 
kérésére szóbeli 

közlés 

Papíralapú, amit a 
fogyasztó kérésére 

elővesznek 

Táblán vagy étlapon 
szereplő információ 

Jelölés a címkén  

Nem előrecsomagolt 
önkiszolgáló 
 

Nem előrecsomagolt az 
eladó jelenlétében 
 

Fogyasztó kérésére 
csomagolt 

Közvetlen értékesítésre 
előrecsomagolt 

Vendéglátás, 
közétkeztetés 
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Felmérésben résztvevő vállakozások 

tevékenysége
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10 vendéglátó egység

közétkezetető

élelmiszer-kereskedő
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Allergének feltüntesének jelenlegi gyakorlata
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polcon a termék
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1. Egyáltalán nem jó eszköz – 5. Nagyon jó eszköz 

Javaslatok  az allergének jelölésére a VENDÉGLÁTÁSBAN

0 0,5 1 1,5 2 2,5

étlapon az étel neve

mellet

általános allergén

információk az étlapon

szóbeli tájékoztatás

kiadványok a

vendéglátóhelyen
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1. Egyáltalán nem jó eszköz – 5. Nagyon jó eszköz 

Javaslatok az allergének jelölésére a KÖZÉTKEZTETÉSBEN

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

menü mellet

ált. információk

szóbeli tájékoztatás

kiadványok a helyszínen

1. Egyáltalán nem jó eszköz – 5. Nagyon jó eszköz 
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1. Egyáltalán nem jó eszköz – 5. Nagyon jó eszköz 

Javaslatok az allergének jelölésére a KERESKEDELEMBEN

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

csemegepult mellet

ált. információk a

helyszínen

szóbeli tájékoztatás

kiadványok a helyszínen
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