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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.

A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA
1169/2011/EU rendelet

ÁLTALÁNOS JELÖLÉS
2000/13/EK irányelv

TÁPÉRTÉKJELÖLÉS
90/496/EGK irányelv

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
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• Mesterséges nanoanyag
2. cikk (2) t): olyan mesterségesen előállított anyag,
amelynek egy vagy több dimenziója 100 nm vagy
annál kisebb méretű …….

Definíció módosítása folyamatban

• Fő látómező:
2. cikk (2) l): amely vásárláskor valószínűsíthetően
először kerül a fogyasztó figyelmébe

DE: ugyanazon látómezőben: 9.cikk (1)
a) elnevezés;
b) nettó mennyiség;
c) 1,2 térf.százaléknál nagyobb alk.tartalom

• Olvashatóság:

2. cikk (2) m):

a tájékoztatás fizikai megjelenése, amely a tájékoztatást
vizuálisan hozzáférhetővé teszi a lakosság számára, és
melyet számos paraméter határoz meg, többek
között a betűméret, a betűköz, a sorköz, a
betűvonal- vastagság, a betűszín, a betűtípus, a
betűk szélességének és magasságának aránya, az
anyag felülete, valamint a betűk és a háttér közötti
kontraszt

13. Cikk Kötelező adatok feltüntetése, IV. melléklet:

Minimális betűméret, ugyanazon látómező,

x = 1,2mm

Minimális betűméret és felületek
80
cm2

A csomagolás
legnagyobb felülete:

Minimális
betűméret
(x-magasság)

1,2mm

25
cm2
0,9mm

10
cm2
0,9mm

0,9mm

Kötelező elemek

Minden kötelező

Minden kötelező

Minden kötelező

Név, allergének,
nettó mennyiség,
minőségmegőrzési idő

Tápérték-jelölés

Kötelező

Kötelező

Nem kötelező

Nem kötelező

Felelősségi körök
• Elsődleges felelős az az élelmiszer-vállalkozó akinek a neve vagy
cégneve alatt forgalomba hozzák az élelmiszert.
 Nem jelent származási helyet!!

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

Kötelező elemek
a)az élelmiszer neve

h)

b)összetevők

felelős élelmiszer-vállalkozás
neve és címe

c)allergének

i)

származási hely

d)összetevők mennyisége

j)

felhasználási útmutató

k)

alkoholtartalom 1,2% felett

l)

tápértékjelölés

e)nettó mennyiség
f)minőségmegőrzési idő
g)tárolási, felhasználási
feltételek

21. Cikk
Egyes allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok vagy termékek jelölése
II. Melléklet
Példa a jelölésre
Kakaós tejbevonómasszával (16,8%)
talpán mártott, vaníliás ízű teasütemény
Összetevők: búzaliszt, margarin[növényi olajok és zsírok, ivóvíz, emulgeálószer
(E 471), étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), színezék (bétakarotin), aromák], cukor, növényi zsír, sovány tejpor, méz, tojáspor,
zsírszegény kakaópor (1,1%), tejsavópor, aromák, térfogatnövelő szer (E500 ii),
étkezési só, emulgeálószerek (szójalecitin, E476).

• Ha nincs összetevők felsorolása akkor : „tartalmaz:…”.

44. Cikk
A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti
intézkedések

• 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...)

14. Cikk Távértékesítés
14. Cikk (1)a) az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást – a 9. cikk (1) bekezdésének f)
pontjában meghatározott adatok kivételével – a vásárlás befejezését megelőzően kell
rendelkezésre bocsátani ……:
–

a minőségmegőrzési idő vagy a

fogyaszthatósági idő;

•Az átadás időpontjában valamennyi kötelező adatot rendelkezésre kell bocsátani.
• A kötelező tájékoztatást kiegészítő költség felszámítása nélkül kell biztosítani.
• Távértékesítésben kínált, nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében a nemzeti szinten
meghatározott szükséges adatokat kell rendelkezésre bocsátani.
• Az élelmiszer-automatákban és az automatizált értékesítő helyeken értékesítésre kínált
élelmiszerekre nem szükséges a vásárlás befejezését megelőzően rendelkezésre bocsátani a
kötelező adatokat.

24. Cikk és X. melléklet
Dátumjelölés
A dátumot az alábbi szavaknak kell megelőznie:
• „Minőségét megőrzi: ………”, ha szerepel a nap megjelölése
• „Minőségét megőrzi ……… végéig:”
sorrend:

minden más esetben

NAP / HÓNAP / ÉV

A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és
szükség szerint az évet, ebben a sorrendben.

26. cikk 26. cikk Származási ország vagy az eredet helye
kérdőíves felmérések folyamatban

• Kötelező, ha a hiánya megtévesztené a fogyasztót.
• Kötelező friss húsokra.
(baromfi, sertés, juh és kecske)

• Ha feltüntetik, de a fő összetevő származása eltérő,
akkor ezt jelölni kell*:
• Konkrét származási hely megadásával, vagy
• Jelzéssel, hogy más az összetevő származási helye, mint a
végterméké

29. 35. cikk
Tápértékjelölés
•Kötelező lesz legkésőbb 5 év múlva az előrecsomagolt
élelmiszerekre.
2016. december 13.
•Már korábban is lehet az új szabályok szerint jelölni,
de akkor a rendelet többi elemével összhangban.

Tápértékjelölés
Kötelező elemek
• Energia
• Zsír
– Telített zsírsavak
• Szénhidrát
– Cukrok
• Fehérje
• Só

Önkéntes elemek
•
•
•
•
•
•

Egyszeresen telítetlen zsírsavak
Többszörösen telítetlen zsírsavak
Poliolok
Keményítő
Rost
Bármely a XIII. mellékletben
felsorolt, szignifikáns
mennyiségben jelenlevő vitamin
és ásványi anyag

Tápértékjelölés – táblázatos forma
energia
zsír

kJ / kcal
g

amelyből
– telített zsírok

g

– egyszeresen telítetlen zsírok

g

– többszörösen telítetlen zsírok;

g

szénhidrát

g

amelyből

A-vitamin (µg)

800

Kálium (mg)

2000

D-vitamin (µg)

5

Klorid (mg)

800

E-vitamin (mg)

12

Kalcium (mg)

800

K-vitamin (µg)

75

Foszfor (mg)

700

C-vitamin (mg)

80

Magnézium (mg)

375

Tiamin (mg)

1,1

Vas (mg)

14

Riboflavin (mg)

1,4

Cink (mg)

10

– cukrok

g

Niacin (mg)

16

Réz (mg)

1

– poliolok

g

B6-vitamin (mg)

1,4

Mangán (mg)

2

– keményítő

g

Folsav (μg)

200

Fluor (mg)

3,5

rost

g

B12-vitamin (µg)

2,5

Szelén (μg)

55

fehérje

g

Biotin (µg)

50

Króm (μg)

40

só

g

Pantoténsav (mg)

6

Molibdén (μg)

50

vitaminok és ásványi anyagok

a XIII. melléklet A.
részének 1.
pontjában megadott
egységek

Jód (µg)

150

Tápértékjelölés – kivételek
• 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…

Tápértékjelölés – 100g/ml
• Az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét minden esetben
100 g-ra, vagy 100 ml-re vetítve kell megadni

• A vitaminok és ásványi anyagok mennyiségét beviteli
referenciaértékek százalékában is fel kell tüntetni,
100 g-ra vagy 100 ml-re kifejezve.
• Önkéntesen megadható az energiatartalom és a makro tápanyagok
mennyisége 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)”

Tápértékjelölés – fő látómező
• A fő látómezőben, a tápanyagok mennyiségeinek ismétlésekor
az adatok vonatkozhatnak csak adagra vagy fogyasztási
egységre is.
• Az energiát minden esetben meg kell adni 100g-ra / 100ml-re!
• Ha a fő látómezőben csak adagra vonatkoztatva szerepelnek a
tápanyagok, akkor az energiát 100 g-ra / 100 ml-re, és adagra
is meg kell adni.

Önkéntes információk

Önkéntes információt továbbra sem lehet a
kötelező tájékoztatás „rovására” jelölni.

A fogyasztó a kötelező információk alapján tud
döntést hozni, amennyiben el tudja olvasni!!!
pl: tápértékjelölés, származás, eredet,

Bizottság feladatai – származás/eredet
kérdőíves felmérések folyamatban
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
Jelentés a transzzsírsavakról

2014. December 13.

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

2016. December 13.

2014. December 13.

Bizottság végrehajtási szabályt hoz(hat) határidő nélkül
Adagonkénti vagy fogyasztási
egységenkénti kifejezés

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

Tápértékjelölés egyes értékeinek
eltéréséről szóló egységes szabály

„Elhanyagolható mennyiségű…t
tartalmaz ” alkalmazásának
szabályai

Tápértékjelölés feltüntetésének
egységes szabályai

Bizottság felhatalmazást kapott 2011. dec. 12 utáni 5 évre
Olvashatóság

Nano anyagok fogalma

Szavak és számok piktogramokkal vagy
szimbólumokkal való kifejezésének
kritériumai

III. Melléklet -kiegészítő jelölések

Kritériumok a kötelező adatok eltérő módon Lista amikor az összetevők
való feltüntetéséről
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
(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
Kiegészítve a vonatkozó magyar jogszabályi hivatkozásokkal!

Kérdések és válaszok
(2)
• Tápértékjelölés
–
–
–
–
–

Kötelező tápértékjelölés elemei
Tápértékjelölés referencia mennyisége
Vitaminok és ásványianyagok feltüntetése
Önkéntes jelölések
Szimbólumok, piktogramok használata

Kiegészítve a vonatkozó magyar jogszabályi hivatkozásokkal!

Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett
rosttartalom meghatározását szolgáló analitikai
módszerekre vonatkozóan
1169/2011/EU I. melléklet
12. „rost”: olyan, legalább három monomeregységgel rendelkező szénhidrátpolimerek, 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 tűréshatártartományán belül kell lennie!

tápértékek tűréshatárának megállapítása (4)
Példák:
• Élelmiszerekre vonatkozó tűréshatárok, kivéve
étrend-kiegészítőket
• Étrendkiegészítőkre vonatkozó tűréshatárok
• Élelmiszerekkel kapcsolatos állítások esetén
• Kerekítési útmutatások

Az élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre vonatkozó tűréshatárok annak ellenőrzéséhez, hogy a tápanyagok és
egyéb anyagok mennyiségei megfelelnek-e az 1924/2006/EK rendeletben megállapított mennyiségeknek,
valamint az élelmiszerekhez hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok esetében az 1925/2006/EK rendeletben
meghatározott mennyiségeknek

A tűréshatár egyik
A tűréshatár másik oldala
oldala (beleértve a megadott oldalhoz
kapcsolódó mérési bizonytalanságot is, +
vagy -)
Vitaminok

+50%**

Ásványi

+45%

- mérési
bizonytalanság

anyagok
*,

- mérési

Szénhidrát <10 g / 100 g:
10-40 g / 100 g:
Fehérje*, >40 g / 100 g:
Rost*

+4g
+40%
+16g

bizonytalanság
- mérési bizonytalanság
- mérési bizonytalanság
- mérési bizonytalanság

Cukrok*

<10 g / 100 g:
10-40 g / 100 g:
>40 g / 100 g:

-4g
-40%
-16g

+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság

Zsír*

<10 g / 100 g:
10-40 g / 100 g:
>40 g / 100 g:

-3 g
-40%
-16 g

+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság

Telített*

<4 g / 100 g:
≥4g / 100 g:
<4 g / 100 g:
≥4g / 100 g:
<0,5 g / 100 g:
≥0,5 g / 100 g:
<1,25 g / 100 g:
≥1,25 g / 100 g:

-1.6 g
-40%
+1,6 g
+40%
-0,3 g
-40%
-0,75 g
-40%

+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
- mérési bizonytalanság
- mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság
+ mérési bizonytalanság

Egyszeresen telítetlen*,
Többszörösen telítetlen*
Nátrium
Só

Kerekítési útmutatások az élelmiszerek tápértékjelölésén feltüntetett tápanyagösszetétellel kapcsolatos tájékoztatáshoz
Tápanyag
Energia
Zsír*, szénhidrát*, cukrok*,
fehérje*, rost*, poliolok*,
keményítő*

Mennyiség
≥10 g / 100 g vagy ml
<10 g és >0.5 g / 100 g vagy ml
nincs jelen kimutatható mennyiség vagy a
koncentráció <0.5 g / 100 g vagy ml

Kerekítés
a legközelebbi 1 kJ/kcal-ra (tizedesek nélkül)
a legközelebbi 1 g-ra (tizedesek nélkül)
a legközelebbi 0,1 g-ra
„0 g” vagy „<0,5 g” tüntethető fel

Telített*,
Egyszeresen telítetlen*,
Többszörösen telítetlen*

≥10 g / 100 g vagy ml
<10 és >0,1 g / 100 g vagy ml
nincs jelen kimutatható mennyiség vagy a
koncentráció <0,1 g / 100 g vagy ml

a legközelebbi 1 g-ra (tizedesek nélkül)
a legközelebbi 0,1 g-ra
„0 g” vagy „<0,1 g” tüntethető fel

Nátrium

≥1 g / 100 g vagy ml
<1 g és >0,005 g / 100 g vagy ml
nincs jelen kimutatható mennyiség vagy a
koncentráció ≤0,005 g / 100 g vagy ml

a legközelebbi 0,1 g-ra
a legközelebbi 0,01 g-ra
„0 g” vagy „<0,005 g” tüntethető fel

Só

≥1 g / 100 g vagy ml
<1 g és >0,0125 g / 100 g vagy ml
nincs jelen kimutatható mennyiség vagy a
koncentráció ≤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

Vitaminok és ásványi anyagok

A-vitamin, fólsav, klorid, kalcium, foszfor,
magnézium, jód, kálium

3 szignifikáns számjegy

Minden egyéb vitamin és ásványi anyag

2 szignifikáns számjegy

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes
VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
tel: +36 1 795 3759
email: agnes.fricz@vm.gov.hu

