
      Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes 

 .         VM, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 

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. 

 



ÁLTALÁNOS JELÖLÉS 

            2000/13/EK irányelv 

TÁPÉRTÉKJELÖLÉS 

                      90/496/EGK irányelv 

 

A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL  
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA 

1169/2011/EU rendelet 

 



1. Tárgy és hatály  
1.1. közlekedési vállalkozások,  
1.2. jótékonysági rendezvények 

2. Definíciók  
2.1. eredet / származási hely,  
2.2. fő látómező,  
2.3. olvashatóság, 
2.4. nano méretű anyagok. 

3. Általános célkitűzések 
(széleskörű konzultáció) 

4. Irányelvek a kötelező 
információkra 

5. EFSA konzultáció 
6. Alapkövetelmény 
7. Tisztességes tájékoztatási 

gyakorlat 
7.1. utánzatok 

8. Felelősségi körök 
9. Kötelező elemek 

9.1. tápértékjelölés 
9.2. piktogramok 

10. További kötelező elemek 
11. Mértékegységek 
12. Hozzáférés a kötelező 

információkhoz 
13. Kötelező információk 

megjelenítése 
13.1. Olvashatóság 
13.2. 1,2 mm 
13.3. 80 cm2 

14. Távértékesítés 
15. Nyelvi követelmények 
16. Kötelező elemek elhagyása 

16.1. alkoholos italok 
17. Az élelmiszer neve 
18. Összetevők listája 
19. Az összetevők listájának 

elhagyása 

20. Összetevők kihagyása az 
összetevők a listájából 

21. Allergének jelölése 
22. Összetevők mennyiségének 

jelölése 
23. Nettó mennyiség 
24. Minőségmegőrzési 

időtartam 
25. Tárolási feltételek 
26. Eredet / Származási hely 

26.1. kötelező húsok 
26.2. eltérő fő összetevő 
26.3. hatástanulmányok 
26.4. végrehajtási 

szabályok 
26.5. születés / nevelés / 

vágás 
27. Használati útmutató 
28. Alkoholtartalom 
29. Tápértékjelölés - Más 

jogszabályok 
30. Tápértékjelölés 

30.1. kötelező elemek 
30.2. önkéntes elemek 
30.3. fő látómező ismétlés 
30.4. alkoholos italok 
30.5. nem előrecsomagolt 

élelmiszerek 
30.6. transz-zsírok 

31. Kiszámítás 
32. Kifejezés 100g/100ml-re 

32.1. 100g/100ml 
32.2. addicionális adag 

(2000kcal-os diéta) 
33. Kifejezés adagra vagy 

fogyasztási egységre 
34. Megjelenítés 
35. Kiegészítő kifejezési 

megjelenítési formák 

35.1. feltételrendszer 
35.2. tagállami kontroll 

36. Önkéntes információk 
36.1. alapkövetelmények 
36.2. vegetáriánus / vegán 

fogalmak használata 
36.3. speciális 

célcsoportok napi 
beviteli értékei 

36.4. allergének – 
keresztszennyeződés 

37. Önkéntes információk 
megjelenítése 

38. Nemzeti rendelkezések 
39. További kötelező elemek 

nemzeti szinten 
40. Tej és tejtermékek 
41. Alkoholos italok 
42. Nettó mennyiség kifejezése 
43. Speciális célcsoportok 

referencia beviteli értékei 
44. Nem előrecsomagolt 

élelmiszerek 
45. Notifikációs eljárás 
46. Mellékletek változtatása 
47. Átmeneti időszakok a 

végrehajtási és delegált jogi 
aktusokra 

48. Bizottságosdi 
48.1. non-avi 

49. 1924/2006/EK módosítása 
50. 1925/2006/EK módosítása 
51. Delegált jogkör gyakorlása 
52. Sürgősségi eljárás 
53. Visszavonások 

53.1. 87/250/EGK, 
90/496/EGK, 
1999/10/EC, 
2000/13/EK, 

2002/67/EK, 2008/5/EK, 
608/2004/EK 

54. Átmeneti intézkedések 
54.1. régi csomagolások  
54.2. Önkéntesen adott 

tápértékjelölés az átmeneti 
időszakban 

54.3. Húsok melléklete 
55. Hatálybalépés  

55.1. Alkalmazás 3 és 5 év 
múlva 

55.2. Húsos melléklet 
I. Definíciók 

II. Allergének 
III. Megnevezések, kötelező 

kiegészítések 
IV. Olvashatóság – betűméret 
V. Kivételek a tápértékjelölés alól 

VI. Az élelmiszer nevét kiegészítő 
elemek 

VII. Összetevők jelölése 
VIII. Összetevők mennyiségének 

jelölése 
IX. Nettó mennyiség jelölése 
X. Minőségmegőrzési időtartam / 

fogyaszthatósági idő / fagyasztás 
dátuma 

XI. Származási hely jelölése 
XII. Alkoholtartalom 

XIII. Referencia beviteli értékek 
XIV. Átszámítási faktorok 
XV. Tápértékjelölés kifejezése és 

megjelenítése 
 

Témakörök 



 
Jelenleg kötelezően alkalmazandó rendelkezés 

2014. december 13-ig 
 

• 19/2004. (II. 20.) FVM-ESZCSM-GKM 
együttes rendelete az élelmiszerek 
jelöléséről 

• 1-1-90/496 Magyar Élelmiszerkönyv 

 
 



1169/2011/EK rendelet hatálya nem terjed ki: 

• Tételazonosító jelölése: 2011/91/EU irányelv (2011. 
december 13.) 

 

• Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére 
vonatkozó szabályok: betűnagyság 13/2008. (VIII. 8.) 
NFGM-FVM közös rendelet szerint 

 



• Allergének „jelölése” kötelező. 

 

• A nem  előrecsomagolt élelmiszerek esetében 
kötelező elemekről a tagállamok hozhatnak nemzeti 
szinten jogszabályokat.  
(9. és 10. cikkben szereplő egyéb adatok pl. 
összetevők, tápértékjelölés...) 

44. Cikk 
A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti 

intézkedések  





Bizottság feladatai – származás/eredet 
kérdőíves felmérések, hatástanulmány alapján 

Származási ország, eredet 

megjelölés jelentés,  

2013. December 13. 

Végrehajtási jogszabálytervezet 2013. December 13. 

6 termék származás/eredet 

kötelező feltüntetéséről jelentés 

2014. December 13. 

 

Marhahús jelölés tapasztalatairól 

jelentés 

2016. December 13. 



Bizottság feladatai – tápértékjelölés 

Jelentés az alkoholt tartalmazó 
italokról: kérdőíves felmérések 
folyamatban 

2014. December 13. 

Jelentés a transzzsírsavakról 2014. December 13. 

Jelentés a kifejezési és 
megjelenési formákról, a belső 
piacra gyakorolt hatásról és a 
további harmonizációról 

2016. December 13. 

 



Bizottság végrehajtási szabályt hoz(hat) határidő nélkül 

Tápértékjelölés egyes értékeinek 

eltéréséről szóló egységes szabály 

A tápértékjelölés megjelenítési és 

kifejezési formáiról 

Allergének szándékolatlan önkéntes 

jelölése 

Vegetáriánus  és vega élelmiszerek 

önkéntes jelölése 

A felnőtt lakosságon kívüli 

populációkra vonatkozó referencia 

értékek 

Szavak és számok piktogramokkal vagy 

szimbólumokkal való kifejezése 

A kötelező adatok eltérő módon való 

feltüntetéséről 

Minőségmegőrzési idő X. melléklet 1. 

pontja szerinti részletes szabályok 

Felhasználási útmutatók készítése Adagonkénti vagy fogyasztási 

egységenkénti kifejezés 

„Elhanyagolható mennyiségű…t 

tartalmaz ” alkalmazásának 

szabályai 

Tápértékjelölés feltüntetésének 

egységes szabályai  

 



Bizottság felhatalmazást kapott 2011. dec. 12 utáni 5 évre 

Nano anyagok fogalma Olvashatóság 

 

Szavak és számok piktogramokkal vagy 

szimbólumokkal való kifejezésének 

kritériumai 

III. Melléklet -kiegészítő jelölések 

Kritériumok a kötelező adatok eltérő módon 

való feltüntetéséről 

Lista amikor az összetevők 

felsorolása elhagyható 

Allergéneket tartalmazó lista felülvizsgálata Alternatív megjelenítési formák a 

nettó tömegre vonatkozóan 

Önkéntesen feltüntethető tápanyagok 

listájának módosítása 

Vitaminok és ásványi anyagok 

átszámítási együtthatói  

Önkéntes információk feltüntetésére 

vonatkozó szabályok 

Mellékletek módosítása 

amennyiben szükséges 

 



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 a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

rendelet alkalmazásáról 
(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 a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

rendelet alkalmazásáról 
(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 

• 90/496/EGK irányelv 

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

• 1924/2006/EU Rendelet állításokról 

• 1925/2006/EU Rendelet vitamin és ásványianyag 

• 2009/39/EK Irányelv 



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékek tűréshatárának megállapítására 

vonatkozóan (2) 

Tápanyagtartalom eltérhet a címkén feltüntetett 
értéktől: 

• Analitikai módszer pontossága 

• Nyersanyagok változékonysága 

• Feldolgozás hatása 

• Tápanyagok stabilitása 

• Tárolási feltételek, tárolási idő 



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékek tűréshatárának megállapítására 

vonatkozóan (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 latt 
a címkén feltüntetett érték tűréshatár-tartományán 

belül kell lennie! 

 



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékek tűréshatárának megállapítására 

vonatkozóan (4) 

• 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! 

mailto:agnes.fricz@vm.gov.hu

