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Az 1169/2011/EU rendelet 

44. cikk 

Nem előrecsomagolt élelmiszer 

• Csak az allergén megadása 

kötelező 

• Az allergén megadás módja, 

részletei és minden egyéb 

előírás nemzeti hatáskör! 

Ha nem lenne szabályozva  

nemzeti szinten, akkor ki 

kellene írni minden esetben az 

allergént! 

 



 

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

•Nem előrecsomagolt élelmiszerek: 

Pl. zsemle, kifli, egyéb péksütemények  

Pl. 10 dkg párizsi, sajt, amit a vevő kér és 

jelenlétében becsomagolnak 

Pl. kereskedelmi előrecsomagolt kakaós ostya 

Pl. vendéglátás során felkínált ételek 
Nem vonatkoznak a rendelkezések jelenleg az automatákban árult 

nem előrecsomagolt élelmiszerekre (kávé, tea, stb). DE! A notifikálandó 

jelölési rendelettervezet szerint vonatkozni fog rá! 



 

2015. április 1-jétől kötelező 
tájékoztatás írásban 

  
Nem előre csomagolt élelmiszer végső fogyasztónak történő 

értékesítése - eladás helyén jól látható módon fel kell tüntetni: 

 

1. élelmiszer neve  

2. az élelmiszer nevéhez kapcsolódóan fel kell tüntetni: 

 „Édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”  

„Cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”  

 

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

Alluravörös (E 129), Tartrazin (E 102) , Neukokcin (E 124) színezékek 

jelenléte esetén: 

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

tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat”  

 

 

  



VANÍLIAKRÉMMEL TÖLTÖTT ÉDES SÜTEMÉNY 
(macaron) CUKORRAL ÉS ÉDESÍTŐSZERREL 

Az azorubin színezék a gyermekek tevékenységére és 
figyelmére káros hatást gyakorolhat. 

2015. április 1-jétől kötelező 
tájékoztatás pultban pl. egy táblán  



 
VEGYES VÁGOTT SAVANYÚSÁG ÉDESÍTŐSZEREKKEL  

 

2015. április 1-jétől kötelező 
tájékoztatás pultban pl. egy táblán  



 

2015. április 1-jétől kötelező 
tájékoztatás a fogyasztó kérésére 

  

 

A nem előrecsomagolt élelmiszert forgalomba hozó vállalkozó átadja az 

átvevő gazdasági szereplő számára az élelmiszer azon adatait, amelyeket 

az előrecsomagolt élelmiszerek esetében a hatályos jogszabályok alapján 

kötelező feltüntetni.  

 

A végső fogyasztót kérésére tájékoztatni kell az egyéb jelölési 

információkról: 

Pl. összetevőkről, gyártóról, tárolási feltételekről, stb. 

 

Ennek módja nincs előírva! Szóban is elegendő. 

Pl. a kiskereskedelemben a pultban elhelyezett  

paprikás kolbász összetevőit a fogyasztó megkérdezheti és ezt a 

tájékoztatást a kereskedőnek meg kell adnia. 



 

Nem előrecsomagolt termékek 
átadása pl. kiskereskedelmi 

forgalmazásra 
   

Például: 

•csomagolatlan pékárúk 

•csomagolatlan húskészítmények 

•lédig savanyúságok  

•Kísérő dokumentumban: Komplett jelölés, mintha csomagolt lenne (tehát 

nem csak az allergéneket!!!).  

•Ezt egyszer is elég megküldeni, ha bármilyen változás történik, 

haladéktalanul újat kell küldeni. 

 



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

A végső fogyasztót a vásárlást megelőzően tájékoztatni kell.  

Hogyan?  

- könnyen elérhetőnek kell lennie és a tájékoztatás 
megadása nem járhat a végső fogyasztó számára 
többletköltséggel  

- allergén nevére hivatkozással jól látható  

     módon fizikai vagy elektronikus hordozón  

     (pl. étlap/ itallap)  

- az adott nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra 
kínálásának helyén kell feltüntetni (pl. pultban tábla: 
Zsemle – búzaliszt vagy Zsemle – 1. kód)  

 

 

 



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

- a tájékoztatás elérhetőségének helyére a végső fogyasztó 
figyelmét jól olvasható módon, a létesítményben 
elhelyezett fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell 
hívni.  

 

 

 
 

Az allergénekről 
tájékozódjon a 

kihelyezett plakáton! 
  



Szóban is közölhető az allergén információ,  

ha valamilyen módon erre felhívják a vásárló 

figyelmét (pl. táblával) és:  

 

 

a) a létesítményben folyamatosan jelen van az 
információ átadásáért felelős személy, 

b) a fogyasztó – kérésére – az információt 
haladéktalanul megkapja az élelmiszer 
átadásának helyén, a vásárlást megelőzően, 

c) az információ a létesítményben elérhető 
írásos dokumentumon alapul. 

 

 

 

 
Az allergénekről 
tájékozódjon az 

eladónál! 
  



 

2015. július 1-jétől kötelező 
  

• Az élelmiszer-vállalkozónak belső eljárást kell kidolgoznia 

az allergének jelenlétére vonatkozó szóbeli tájékoztatás 

megadásának módjáról és ki kell jelölnie a szóbeli 

tájékoztatás megadásáért felelős személyt.  

• A belső eljárást fizikai vagy elektronikus adathordozón 

dokumentálni kell és a személyzet, valamint az ellenőrző 

hatóság számára könnyen elérhetővé kell tenni.  

• A belső eljárásban az oktatásra  

is ki kell térni, amelyet  

dokumentumokkal 

tudni kell igazolni! 
 

  



Kistermelőkre vonatkozó előírások 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete alapján 

1. Csomagoltan értékesíti: 

• a kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek:  

az élelmiszerek jelöléséről szóló rendeletben meghatározott jelölés 
+ „kistermelői” vagy méz esetében a „termelői” jelző.  

• a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

- a kistermelő neve, címe vagy a gazdaság helyének címe, 

- a termék neve,  

- a lejárati dátum, 

- fogyaszthatósági idő esetén tárolási hőmérséklet,  

- a termék tömege, kivéve, ha a kistermelő  

a vevő jelenlétében méri le. 

 

 

 



Kistermelőkre vonatkozó előírások 
2. Csomagolatlanul értékesíti : 

• a kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek:  

a kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás helyén fel kell tüntetni 
a kistermelő nevét és a termék nevét + „kistermelői” vagy méz 
esetében a „termelői” jelzőt is. A kistermelő dokumentált módon 

köteles tájékoztatni a kereskedőt és a vendéglátót az élelmiszer 
fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési időtartamáról, valamint a 
szükséges tárolási hőmérsékletről. 

• a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

a kihelyezett termék előtt fel kell tüntetni: 

- kistermelő neve, címe vagy a gazdaság  

     helyének címe,  

-    a termék neve. 

 

 

 



36/2014. (XII. 17.) FM rendelet: 
kistermelőkre vonatkozó eltérések 

• A kistermelőkre is vonatkozik az allergénekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség, de nem kell pl. táblán kiírni, hogy 
erről kérhetnek tájékoztatást a vevők. 

• Szóban is megadható az allergén információ, ha az információt 
haladéktalanul megkapja a fogyasztó az élelmiszer átadásának 
helyén, a vásárlást megelőzően és  

     nem kell írásos dokumentumon  

      alapulnia. 

• Erről eljárásrendet sem kell készíteni! 

 

 

 



 
NEM CSOMAGOLT HALAK JELÖLÉSE 

2014. december 13-tól 1379/2013/EU RENDELETE  
IV. fejezet és a 45. cikk  

  

• a halfaj kereskedelmi megnevezését (MÉ 

előírás!), 

• a halfaj tudományos megnevezését, 

• a termelési módszert (pl. halászott) 

• azt a területet, ahol a terméket halászták 

vagy tenyésztették (pl. Atlanti-óceán 

északkeleti része) 

 a halak kifogására használt halászeszköz 

kategóriát (pl. Kerítőháló, vonóháló, horog) ÚJ! 

• ha kiolvasztott, ezt a feliratot. 

 

A nem előrecsomagolt termékek esetében a fent felsorolt kötelező 
információk kiskereskedelmi értékesítés esetén olyan kereskedelmi 

tájékoztató eszközökkel adhatók meg a fogyasztók számára, mint például 
hirdetőtáblák vagy plakátok. 



ÚJ! 1337/2013/EU rendelet alapján 2015. április 1-jétől: Húsfajták, 

amelyek esetében a származási országnak vagy az eredet 

helyének a megjelölése kötelező (közétkeztetés számára szántnál is): 

• SERTÉSHÚS frissen, hűtve vagy fagyasztva 

• JUH- ÉS KECSKEHÚS frissen, hűtve vagy fagyasztva 

• BAROMFI HÚSA frissen, hűtve vagy fagyasztva 

A pultba kitett nem 
előrecsomagolt 
termékeknél a 

rendeletben előírtakat 
a pultban nem kell 

feltüntetni! 



19/2004. FVM rendeletben maradt 

• Őshonos állatoknál: fajtaazonossági igazolás 

• „Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hizlalásból” 

• Enzimek, adalékanyagok, aromák felhasználóknak csak magyar 
nyelvű jelöléssel  hozhatók forgalomba! (Adalékanyagraktárban!) 

• Kereskedelmi előrecsomagolás és a kenyércímke jelölése! 

• „Magyarország területén forgalomba hozatalra kerülő élelmiszer 
csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell 
feltüntetni az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott, a 
fogyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges 
jelöléseket.” 

 

 

 

 
A tételazonosító jelölés a   

36/2014. (XII. 17.) FM rendeletben 
szerepel! 

 



 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK! 

A Magyar Élelmiszerkönyvek és EGYÉB UNIÓS 
RENDELETEK egyes termékcsoportra vonatkozó 

előírásait is figyelembe kell venni! 

Állítások! 



    Húskészítmények előírás 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 12. mellékletében megjelent 

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a 

húskészítményekről 

 

Módosítása folyamatban van (pl. hústartalom minimális mennyiségek 

emelkednek, füstölt – füstölt ízű jelölések, stb.). 



    Tejtermékek előírás 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 13. mellékletében  

megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú előírása a 

tejtermékekről 

  

Magyar Élelmiszerkönyv 2-104 számú irányelv Megkülönböztető 

minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek (pl. különleges tej, sajtok)  

  

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve a 

megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves 

tejtermékekről  

  

 

  



    Tartósított termékek irányelv 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve  

a hőkezeléssel tartósított élelmiszerekről 

1. BEFŐTTEK  

2. SZÖRPÖK 

3. LEKVÁRFÉLÉK  

4. ZÖLDSÉGEK SÓS LÉBEN 



    Tartósított termékek irányelv 

MÉ 2-33 irányelv Tartósított termékek (módosított 3. kiadás) 

  

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-601 számú irányelve a hőkezeléssel 

tartósított élelmiszerekről 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-602 számú irányelve a vízelvonással 

tartósított zöldség és gyümölcs termékekről 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-603 számú irányelve a savanyúságokról 

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-604 számú irányelve az egyes 

gyorsfagyasztott élelmiszerekről  

  

A MÉ 2-33. számú irányelvnek megfelelő termékek 2014. 

december 31-ig forgalomba hozhatók, és e termékek 

minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók. 



Kenyerek sótartalma csökken 

2015. január 1-jétől 

Jelenleg legalább 1,5% (m/m)  
 

legfeljebb 2,8% (m/m)  
 

2015. január 1-től  legalább 1,3% (m/m)  
 

legfeljebb 2,5% (m/m)  
 

2018. január 1-től  legalább 1,3% (m/m)  legfeljebb 2,35 % (m/m) 

Csak kenyerekre  (csomagolt, 
nem csomagoltra is) vonatkozik! 

MÉ 1-3/81-1 előírás MÉ 2-81 irányelv 



    Édességek 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 19. mellékletében 

megjelent  Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2000/36 számú 

előírása az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és 

csokoládétermékekről 

MÉ 2-84 irányelv Édesipari termékek (3. kiadás) 

MÉ 2-102 irányelv Magyar Élelmiszerkönyv 2-102 számú 

irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel 

ellátott édesipari termékekről (1. kiadás 2011.) 

 

 



    Méz irányelv 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelete 10. mellékletében 

megjelent Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú 

előírása a mézről 

MÉ 2-100. sz. irányelv Megkülönböztető minőségi 

jelöléssel ellátott mézfélékről  

2015. június 24-étől módosul az MÉ 1-3-2001/110: 

• EU-országokból származó mézkeverék, 

• EU-n kívüli országokból származó mézkeverék, 

• EU-országokból és EU-n kívüli országokból származó 

mézkeverék. 

A virágpor, mint a méz természetes alkotóeleme, nem 

tekinthető összetevőnek. 



    Kézműves irányelv 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-109 számú irányelve 
a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről  

A kézműves vagy kézmíves jelöléssel ellátott, de ezen 

irányelvnek nem megfelelő élelmiszerek 2014. december 

31-ig hozhatók forgalomba „kézműves” vagy „kézmíves” 

jelöléssel! 

Általános jellemzők:  

Nem használhatók fel az alábbi csoportokba tartozó összetevők:  

- pótanyagok,  

- imitátumok,  

- mesterséges színezékek,  

- aromák,  

- édesítőszer,  

- ízfokozók.  

Gyártó neve és címének feltüntetése kötelező! 



    Kézműves irányelv 

Ha van különleges irányelv az adott termékcsoportra, annak is meg 

kell felelnie. 

1. KÉZMŰVES SÜTŐIPARI TERMÉKEK 

2. KÉZMŰVES PÁLINKA 

3. KÉZMŰVES ÉTOLAJOK 

4. KÉZMŰVES ECETEK 

5. KÉZMŰVES SERTÉSHÚSKÉSZÍTMÉNYEK 

6. KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK 

7. KÉZMŰVES LEKVÁROK, GYÜMÖLCSSZÖRPÖK 

8. KÉZMŰVES FAGYLALT 

9. KÉZMŰVES FŰSZERPAPRIKA-ŐRLEMÉNY 



    Cukrászipari irányelv 

2015. január 1-től KÖTELEZŐ AZ ALKALMAZÁSA 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-311 számú irányelve a 

hagyományőrző cukrászipari termékekről 

1. Dobostorta 2. Esterházy-torta 3. Indiánerfánk  

4. Rigójancsi 5. Krémes 6. Franciakrémes  



Jogszabálygyűjtemény 

www.nebih.gov.hu  

Szakterületek 

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság 

Jogszabályok 

Jogszabályok 
jegyzéke 

Élelmiszer - jogszabályok 

jegyzéke 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html


 

efef@fm.gov.hu  
vagy 

etbi@nebih.gov.hu  
e-mail címek valamelyikére! 

 

 

Kérelemre FM-NÉBIH közös szakmai 

álláspontok kiadása egyes 

kérdésekben: 

Ügyfél kérelmére élelmiszerek jelölésének komplett bírálata, 
címketervek jóváhagyása nem tartozik a feladatkörünkbe. 
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Köszönöm a figyelmet! 

  

 
 


