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Magyar Élelmiszerkönyv szervezete, működése 

• A Codex Alimentarius mintájára: 

– Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság – 15 fő 

– Magyar Élelmiszerkönyv Szakbizottságok – horizontális (pl. analitika), 

termék bizottságok 

 

 szakmai munka biztosítása 

 hatóság, ipar, tudomány,  

 fogyasztó képviselete 

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
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 Három kötet: 

• I. kötet: közvetlenül átvett EU irányelvek (magyar specialitás) 

 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet és mellékletei 

 Néhány közvetlen, kötelező nemzeti szabályozás  

 II. kötet: Nem kötelező, nemzeti termék irányelvek (a régebbi 

szabványok helyett) 

 Céljuk, hogy megerősítsék és kiemeljék a Magyarországon előállított 

termékek jellemzőit és minőségét 

 Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott termékek 

• III. kötet: Hivatalos élelmiszervizsgálati módszerek – EU módszerek 

átvétele és saját fejlesztésű módszerek 

 

Magyar Élelmiszerkönyv 
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Magyar Élelmiszerkönyv előírások 

Számozás: 

• Első helyen álló 1: első kötet 

• Második helyen álló  1: általános jellegű  

   2: egészségvédelmi jellegű 

   3: termék előírás 

• Harmadik helyen álló  évszám/szám: EU irányelv száma 

   nemzeti termékelőírás: TEÁOR (2008 előtti) 

   (hús, tejtermék, kenyér) 
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A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt 

termékekről szóló 1-3-2001/112 előírás módosítása 

• 2010-ben kezdődött az egyeztetés az irányelv módosításáról 

 

• Magyar EU elnökség (2011. első félév): első olvasatig jutott 

 

• Módosítás elfogadása, kihirdetése:  

 2012. április 19. 

• Kötelező alkalmazás: 

 2013. október 28. 

• Át kell ültetni a magyar jogrendbe – MÉ  

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://umvp.eu/?q=node/1460
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Módosítások: 2012/12/EU irányelv 

• Legfőbb változás:  

 2015. április 28. után NEM LEHET a piacon olyan gyümölcslé, 
 amely hozzáadott cukrot tartalmaz 

 

• Új fogalom: vízzel extrahált gyümölcslé (pépből, szárított gyümölcsből) 

 

• Paradicsom felvétele az irányelvbe 

 

• Egyes Brix értékek módosítása 

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
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Módosítások: MÉ 1-3-2001/112 

 (2012/12/EU irányelv) 

• Szöveg módosítások: közelítés az uniós jogszabály szövegéhez 

 

• E rész: növénytani megnevezés beemelése 

 

 
A. Gyümölcsnektár a következő 

gyümölcsből 

  

B. Növénytani 

megnevezés 

  

  

C. Minimális gyümölcslé-

, illetve püré-tartalom  

(térfogatszázalékban a 

késztermékben) 

I. Savas levű gyümölcsök, élvezhetetlenek a természetes állapotukban 

1. Marakuja (Golgotavirág  

gyümölcse) 

Passiflora edulis 

Sims 

25 

2. Quito narancs Solanum quitoense 25 

3. Fekete ribiszke Ribes nigrum L. 25 

4. Fehér ribiszke Ribes rubrum L. 25 

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
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Módosítások 3. (2012/12/EU irányelv) 

• Megjelenés: 2012. április 19. 

 

• Kötelező alkalmazás: 2013. október 28-tól 

 

• Átmeneti idő: 2015. április 28-ig 

 

• Megjegyzés feltüntetése: 2016. október 28-ig 
„A gyümölcslevek 2015. április 28-tól kezdve nem tartalmaznak hozzáadott cukrot” 
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Tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó 

állítások 

• 1924/2006/EK rendelet 

 Melléklet: Tápanyag összetételre vonatkozó állítások 

 

• 432/2012/EU rendelet – uniós regiszter az engedélyezett állításokról 

 

• A jegyzék tartalmazza: 

 az engedélyezett egészségre vonatkozó állításukat és használatuk feltételeit, 

 a védett adatok alapján engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat, 

• A regiszterben benne vannak még: 

 az elutasított egészségre vonatkozó állításokat, elutasításuk indoklásával 

  

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
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EU regiszter 
Web: www.europa.eu/nuhclaims 

 

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://www.europa.eu/nuhclaims


11 elelmiszerlanc.kormany.hu                                    2013. április 23. 

EU regiszter 
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Tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó 

állítások 

• Regiszterben angol nyelven 

 

• A rendelet számára kattintva elérhető magyarul: állítás szövege, 

alkalmazási feltételek, figyelmeztetések 

 

• Függőben lévő állítások: szintén elérhető 

 Gyógynövényes állítások 

 Folyamatban lévő értékelések 

http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu/
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 
 

Dömölki Marianna 

VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 

Tel: 79 53 908 

E-mail: marianna.domolki@vm.gov.hu 

Web: elelmiszerlanc.kormany.hu 
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