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Nem előre csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályi háttér 

 Horizontális jogszabályok 

§ fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 
 Hatályos: 2011. december 13. 

 Általános előírásokra kötelezően alkalmazandó: 2014. dec. 13. 

 Tápértékjelölésre kötelezően alkalmazandó: 2016. dec. 13 

 

§ az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 

szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet   

 

Vertikális jogszabályok: termékcsoportok szerint 

 



 

 

• allergén megadása kötelező 
„(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; allergiát okozó 

összetevők 

(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 „ 

 

• egyéb adatok megadása tagállami kompetencia 

1169/2011/EU rendelet 44. cikk 



Hatálya kiterjed:  

• végső fogyasztónak szánt élelmiszerekre, 

• a vendéglátás, illetve a közétkeztetés keretében forgalomba hozott és 

a vendéglátás (cukrászat), illetve a közétkeztetés részére szánt 

élelmiszerekre is, valamint  

• valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelyek tevékenysége 

összefügg a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásával.  

Nem vonatkozik:  

• magánfogyasztásra  

• kistermelői élelmiszerek (csak részben). 

 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 



Végső fogyasztónak szánt élelmiszer, amelyet: 

 

• csomagolás nélkül kínálnak a végső fogyasztó, a vendéglátás, 

illetve a közétkeztetés részére, 

• az értékesítés helyén a fogyasztó kérésére csomagolnak, vagy  

• közvetlen értékesítés céljára a forgalmazás helyén, de a fogyasztó 

távollétében előrecsomagolnak; 
 

Nem előrecsomagolt élelmiszer 



 

• az élelmiszer nevét 

• édesítőszerrel készített termékek esetén a megnevezéshez kötődően az  

 „Édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” illetve a  

 „Cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” kifejezést, 

 

• azoszínezékek csoportjába tartozó színezékek: 

  Narancssárga S (E 110),  Kinolinsárga (E 104), Azorubin (E 122),                

 Alluravörös (E 129), Tartrazin (E 102), Kosnilvörös A (E 124)  

 

 valamint a következő feliratot:  

 

 „…színezék(ek) megnevezése vagy E száma…: a gyermekek 

tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat.” 
 

2015. április 1-jétől  

a nem előre csomagolt termékeknél az eladás helyén jól 

látható módon fel kell tüntetni 



 

1. Glutént tartalmazó gabonák 

2. Rákfélék 

3. Tojás 

4. Hal 

5. Földimogyoró 

6. Szójabab 

7. Tej és tejtermék 

 

Allergiát és intoleranciát okozó anyagok és termékek 

(1169/2011/EU II. Melléklet) 
 

8. Diófélék 

9. Zeller 

10. Mustár 

11. Szezámmag 

12. Kén-dioxid 

13. Csillagfürt 

14. Puhatestűek 



 

Az allergénekre vonatkozó információátadás követelményei 

• az információnak a vásárlást megelőzően kell a fogyasztó 

rendelkezésére állnia; 

• szóbeli közlés alapjául szolgáló írott dokumentumnak a helyszínen 

rendelkezésre kell állnia a fogyasztó és a hatóság kérésére; 

• költség nem számolható fel az információért a fogyasztó számára. 
 

 

  

Allergén 



A fogyasztót írásos formában kell tájékoztatni arról, hogy az allergén információ 

elérhető 

• jól látható helyen 

• egyértelműen megfogalmazott olvasható megjelenítéssel 

• az információközlés módjának pontos megjelölésével 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli tájékoztatás 

•  a belső eljárást dokumentálni kell, dolgozók oktatására is ki kell terjedjen, 

• a személyzet és hatóság hozzáférését biztosítani szükséges a belső ejáráshoz, 

• ki kell jelölni az információ megadásért felelős személyt  

 

Allergén 



 

• A nem előrecsomagolt termék megnevezése egyértelműen utal az 

allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőre (búzakeksz, 

tejeskávé).  

 

• A vállalkozó a fogyasztóval történt előzetes egyeztetés alapján 

személyre szabottan biztosít olyan élelmiszert, amely nem 

tartalmaz allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat. pl. kórház 

Az allergén tájékoztatás nem kötelező, ha 



Végső fogyasztót  kérésére tájékoztatni  kell egyéb jelölési 

információkról: pl. összetevők, tárolási feltételek, gyártó stb.  

Kivétel a tápérték jelölés 

Nem előrecsomagolt élelmiszer 

!Egészségre vagy tápanyag 

összetételre vonatkozó  

állítás használata esetén 

kötelező! 



Közvetlen értékesítés céljára a forgalmazás helyén, de a fogyasztó 

távollétében előrecsomagolt termék esetében: 

 

• élelmiszer neve 

• nettó mennyiség 

• különleges tárolási vagy felhasználási feltétel 

• felelős élelmiszer-vállalkozó neve vagy cégneve és címe 

 

Allergén tájékoztatás kötelező! 

Tápérték jelölés nem kötelező! 

Fogyasztó kérésére a többi adatot rendelkezésre kell bocsátani! 

Nem előre csomagolt élelmiszer jelölés 



 

Nem előre csomagolt élelmiszer jelölés: állati eredetű 

élelmiszerek esetében 

 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet 

4§ (1) bekezdés szerint 

 

• pl. hús előredarálás, előkészített húst és 

húskészítmény, halászati termék előállítása, 

egész baromfi kereskedelmi előrecsomagolása 

stb. 

 Mit kell jelölni?Az előrecsomagolt 

élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok, 

tápérték jelölés kivételével 

 

64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes 

rendelet 4§ (1) bekezdés szerint, tej és 

tejtermékek esetén:  pl. sajt darabolása, 

szeletelése, nyerstej, illetve egyéb tejtermék 

kimérése. 

Mit kell jelölni? 

• megnevezés 

• nettó mennyiség 

• fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési 

idő 

• tárolási feltétel 

• allergén 

• fogyasztó kérésére a többi adatot 

rendelkezésre kell bocsátani 

 

 

Származás - eredet 
jelölés is! 



Távértékesítés útján  a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a 

vásárlást megelőzően kell a fogyasztót tájékoztatni. 

 

Milyen adatokat? az előrecsomagolt élelmiszereken feltüntetendő 

adatokat fel kell tüntetni. 

Tápérték jelölés nem kötelező 

 

Hogyan? távértékesítést elősegítő anyagban, pl. honlapon 

  Kenyér esetében a kenyércímke ugyanúgy kötelező 

 

Nem előrecsomagolt élelmiszer: távértékesítés  



 

Az élelmiszer- automatákban és az automatizált értékesítő helyeken 

értékesítésre kínált nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a 

fogyasztót tájékoztatni kell:  

 

• élelmiszer neve,  

• élelmiszer nevéhez kapcsolódóan   

 „Édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” illetve a  

 „Cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” 

•  „…színezék(ek) megnevezése vagy E száma…: a gyermekek                          

tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat.” 

 

• allergének. 
 

Nem előrecsomagolt élelmiszer: távértékesítés  



 

Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!  
 

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Élelmiszeripari Főosztály 

Tel: +36 1 795 3481 

E-mail: efef@fm.gov.hu 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu 

 

 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/

