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ÚTMUTATÓ A TŰRÉSHATÁROKRÓL: EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2012. DECEMBER 

 Tűréshatárok élelmiszerek ese-
tében az MB-t is beleszámítva 

Tűréshatárok 
étrend-
kiegészítők 
esetében az 
MB-t is bele-
értve 

Tűréshatárok az 1924/2006/EK és az 
1925/2006/EK rendeletekkel szabályozott élel-
miszerek vagy étrend-kiegészítők eseténj, 
amennyiben a feltüntetett érték = avval a mini-
mális vagy maximális mennyiséggel, amelynek 
jelen kell lennie, vagy azzal a mennyiséggel, 
amely egy állítás alkalmazása esetén feltétel 
 

Kerekítés 

  
valamint a 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK 
rendeletekben szabályozott tápanyagok tűrés-
határaira vonatkozóan, amikor a feltüntetett 
érték alább megadott tűréshatár-tartománya 
nem lépi át azt a minimális vagy maximális 
mennyiséget, amelynek jelen kell lennie 

Az egyik oldal, magában foglalja az 
MB-t; a tartományt arra a minimális 
vagy maximális mennyiségre kell al-
kalmazni, aminek jelen kell lennie, ha 
ez a mennyiség 
a) ≠ a feltüntetett értékkel és 
b) túllépi a feltüntetett érték 2. és 3. 
oszlopban szereplő tűréshatár-
tartományát 

Másik 
oldal 

  

Vitaminok +50%** -35% +50%** -20% + 50%**  - MB A-vitamin, folsav: 
minden egyéb vitamin: 

3 szig. számjegy 
2 szig. számjegy 

Ásványi anyagok +45% -35% +45% -20% + 45%  - MB Cl, Ca, P, Mg, I, K: 
minden egyéb ásványi anyag: 

3 szig. számjegy 
2 szig. számjegy 

Szénhidrát*, <10 g/100 g: ±2 g  <10 g/100 g: +4 g - MB ≥10 g/100 g vagy ml: a legközelebbi 1 g-ra 
Fehérje*  (zsír: ±1,5 g)  10-40 g/100 g: +40%  <10 g és >0,5 g/100 g vagy ml: a legközelebbi 0,1 g-ra 
Rost* 10-40 g/100 g: 

>40 g/100 g: 
±20%  
±8 g 

 >40 g/100 g: +16 g  nincs kimutatható mennyiség vagy 
≤0,5 g/100 g vagy ml: 

 
„0 g" vagy „<0,5 g" 
tüntethető fel Cukrok*    <10 g/100 g: 

 

10-40 g/100 g:  

>40 g/100 g: 

-4 g 
(zsír: -3 g)  
-40% 

-16 g 

+ MB 

(a kerekítés a poliolokra* és kemé-

nyítőre* is alkalmazandó) 

Zsír*    

Telített zsírsavak* <4 g/100 g: ±0,8 g  <4 g/100 g: -1,6 g + MB ≥10 g/100 g vagy ml: a legközelebbi 1 g-ra 
≥4 g/100 g: ±20%  ≥4 g/100 g: -40%  <10 és >0,1 g/100 g vagy ml: a legközelebbi 0,1 g-ra 

Egyszeresen telítetlen 
zsírsavak* 

   <4 g/100 g: +1,6 g - MB nincs kimutatható mennyiség vagy: „0 g" vagy „<0,1 g" 

Többszörösen telítetlen 
zsírsavak* 

   ≥4 g/100 g: +40%  ≤0,1 g/100 g vagy ml: tüntethető fel 

Nátrium <0,5 g/100 g: ±0,15 g  <0,5 g/100 g: -0,3 g + MB ≥1 g/100 g vagy ml: a legközelebbi 0,1 g-ra 
≥0,5 g/100 g: ±20%  ≥0,5 g/100 g: -40%  <1 g és >0,005 g/100 g vagy ml:  

nincs kimutatható mennyiség vagy:  
≤ 0,005 g/100 g vagy ml: 

a legközelebbi 0,01 g-ra  
„0 g" vagy „<0,01 g"  
tüntethető fel 

Só <1,25 g/100 g: 
≥1,25 g/100 g: 

±0,375 g 
±20% 

 <1,25 g/100 g: 
≥1,25 g/100 g: 

-0,75 g 
-40% 

+ MB ≥1 g/100 g vagy ml: 
<1 g és >0,0125 g/100 g vagy ml: 
nincs kimutatható mennyiség vagy: 
≤0,0125 g/100 g vagy ml 

a legközelebbi 0,1 g-ra  
a legközelebbi 0,01 g-ra  
„0 g" vagy „<0,01 g"  
tüntethető fel 

Energia        a legközelebbi 
1 kJ/kcal-ra 

* az alcsoportokra nem alkalmazandó ** folyadékban lévő C-vitamin esetében magasabb tűréshatár-értékek is elfogadhatók MB: mérési bizonytalanság  szig.: szignifikáns 


