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MIT TEKINTÜNK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐNEK?

▪ Meghatározás:  37/2004. ESzCsM rendelet az étrend-
kiegészítőkről

▪ A hagyományos étrend kiegészítését szolgáló élelmiszer,
amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat 
egyenként, vagy kombináltan; adagolt, vagy adagolható 
formában kerül forgalomba

▪ Tápanyagok: vitaminok és ásványi anyagok

▪ A Magyar Köztársaság területén csak a rendelet 
előírásainak megfelelő étrend-kiegészítő hozható 
forgalomba

▪ Csak előre csomagolt formában hozható kereskedelmi 
forgalomba



ADAGOLÁSI FORMÁK



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK FŐ KOMPONENSEI

Vitaminok
Ásványi anyagok
Aminosavak, fehérjék
Esszenciális zsírsavak
Természetes anyagok, gyógynövény kivonatok
Probiotikumok
Testépítők által alkalmazott komponensek



37/2004. ESZCSM RENDELET TARTALMA - 2002/46/EK HARMONIZÁLT 

Meghatározza az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok és ásványi anyagok körét (1. melléklet)

és felhasználási formáit (2. melléklet)

A 2. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményei az élelmiszerben történő felhasználásra vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A gyártó által javasolt legnagyobb napi adag megállapításának szempontjai és a minimális tartalomra vonatkozó előírás

Az étrend-kiegészítők jelölésére, reklámozására vonatkozó szabályok

Az étrend-kiegészítők forgalomba hozatalának feltételei

A termék ellenőrzésére jogosult hatóságot, laboratóriumot megnevezi

Nem vonatkozik az étrend-kiegészítőkben alkalmazott gyógynövényekre, azok kivonataira.



ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK GYÓGYNÖVÉNY TARTALMA

Tudományos Tanácsadó Testület

▪ Nem állnak rendelkezésre jogszabályban
előre meghatározott maximális biztonsági
értékek

Negatív lista:

▪ Nem EU harmonizált, hanem magyar
sajátság

▪ nem figyelemfelkeltő jellegű!

▪ A listán szereplő gyógynövények étrend-
kiegészítőben történő alkalmazása veszélyes
lehet, ezért az étrend-kiegészítők
kockázatértékelési folyamatában is
figyelembe veszik a listán való megjelenést.



37/2004. ESZCSM RENDELET TARTALMA:

2. Ásványi anyagok
2.1. Kalcium (mg)
2.2. Magnézium (mg)
2.3. Vas (mg)
2.4. Réz (μg)
2.5. Jód (μg)
2.6. Cink (mg)
2.7. Mangán (mg)
2.8. Nátrium (mg)
2.9. Kálium (mg)
2.10. Szelén (μg)
2.11. Króm (μg)
2.12. Molibdén (μg)
2.13. Fluorid (mg)
2.14. Klorid (mg)
2.15. Foszfor (mg)
2.16. Bór (mg)
2.17. Szilícium (mg)

1. Vitaminok
1.1. A-vitamin (RE μg)
1.2. D-vitamin (μg)
1.3. E-vitamin (α-TE mg)
1.4. K-vitamin (μg)
1.5. B1-vitamin (mg)
1.6. B2-vitamin (mg)
1.7. Niacin (NE mg)
1.8. Pantoténsav (mg)
1.9. B6-vitamin (mg)
1.10. Folsav (μg)(1)
1.11. B12-vitamin (μg)
1.12. Biotin (μg)
1.13. C-vitamin (mg)

Meghatározza az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok és ásványi 
anyagok körét (1. melléklet)



37/2004. ESZCSM RENDELET TARTALMA:

2.10. SZELÉN

2.10.1. L-szeleno-metionin

2.10.2. szelénnel dúsított élesztő (5)

2.10.3. szelénessav

2.10.4. nátrium-szelenát

2.10.5. nátrium-hidrogén-szelenit

2.10.6. nátrium-szelenit

MEGJEGYZÉSEK:

3.5. (5) Szelénnel dúsított élesztők, melyeket
nátrium-szelenit - mint szelénforrás - jelenlétében
tenyésztéssel állítanak elő és melyek szárított,
forgalmazott formában legfeljebb 2,5 mg Se/g-ot
tartalmaznak. A szelén-metionin az élesztőben
előforduló domináns szerves szelénfajta (a
termékben előforduló összes kivont szelén
mennyiség 60-85%-a). Az egyéb szerves
szelénvegyületek - beleértve a szelenociszteint -
aránya nem haladhatja meg az összes kivont szelén
mennyiségének 10%-át. A szervetlen szelén szintje
normál esetben nem haladhatja meg az összes
kivont szelén mennyiségének 1%-át.

és felhasználási formáit (2. melléklet)



37/2004. ESZCSM RENDELET TARTALMA:

▪ Az élelmiszerekre vonatkozó általános élelmiszerbiztonsági előírások vonatkoznak .

▪ Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit a 
1881/2006/EK rendelet, valamint a  629/2008/EK Bizottsági rendelet tartalmazza.

▪ Az étrend-kiegészítők mikrobiológiai tisztaságára az 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 
és az európai uniós előírás (2073/2005/EK rendelet) van érvényben.

A 2. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményei az élelmiszerben történő
felhasználásra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.



A VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK BIZTONSÁGOS 
LEGFELSŐ SZINTJE - UL ÉRTÉKE

A legfelső biztonságos szint/tolerálható

felső beviteli szint (UL- Upper Level, azaz a

vitaminok, ásványi anyagok legfelső

tolerálható szintje) az a maximális

vitamin/ásványi anyag mennyiség, amely

az összes forrásból származó, napi

rendszeres bevitel mellett az egészségre

feltehetően nem fejt ki kedvezőtlen, vagy

ártalmas hatást.

Tápanyag
Mérték-
egység

SCF/EFSA UL IOM UL EVM G

A vitamin μg 3000 3000

D vitamin μg 100 100

E vitamin mg TE 300 1000

K1 vitamin μg - - 100

A gyártó által javasolt legnagyobb napi adag megállapításának szempontjai és a minimális 
tartalomra vonatkozó előírás



A MAGYAR 
LAKOSSÁG 
VITAMINBEVITELE
OTÁP 2009., 2014. 
FELMÉRÉSEK



A magyar lakosság vitaminbevitele
OTÁP 2009., 2014. felmérések



FELNŐTTEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT NAPI VITAMIN ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAG BEVITELI REFERENCIA ÉRTÉKEK (NRV) 

A 1169/2011/EU RENDELET XIII. MELLÉKLETE ALAPJÁN

Tápanyag, 
mértékegység

Mennyiség

A-vitamin, μg 800

D-vitamin, μg 5

E-vitamin, mg 12

K-vitamin, μg 75



37/2004. ESZCSM RENDELET TARTALMA

Meghatározza az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok és ásványi anyagok körét (1. melléklet)

és felhasználási formáit (2. melléklet)

A 2. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményei az élelmiszerben történő felhasználásra vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A gyártó által javasolt legnagyobb napi adag megállapításának szempontjai és a minimális tartalomra vonatkozó előírás

Az étrend-kiegészítők jelölésére, reklámozására vonatkozó szabályok

Az étrend-kiegészítők forgalomba hozatalának feltételei

A termék ellenőrzésére jogosult hatóságot, laboratóriumot megnevezi

Nem vonatkozik az étrend-kiegészítőkben alkalmazott gyógynövényekre, azok kivonataira.



NOTIFIKÁCIÓ
▪ a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

életbe lépésével megszűnt az előzetes,
kötelező engedélyezés

▪ 10.§ bejelentési – notifikációs -
kötelezettség van, amely a termék
címkéjének és adatlapjának
benyújtását jelenti az OGYÉI-hez,
legkésőbb a termék piacra kerülésének
napján



ADATLAP ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ BEJELENTÉSÉHEZ

https://ogyei.gov.hu/etrendkiegeszitok_bejelentesehez_szukseges_tudnivalok



ADATLAP ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ BEJELENTÉSÉHEZ

https://ogyei.gov.hu/etrendkiegeszitok_bejelentesehez_szukseges_tudnivalok



A TERMÉK CIMKÉJE
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„HEALTH CLAIM”-OK

AZ ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS TÁPANYAG-
ÖSSZETÉTELRE ÉS EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK



„HEALTH CLAIM”-OK
▪ Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete

▪ egészségre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy 
sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely 
alkotóeleme és az egészség között összefüggés van

▪ betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás: bármely olyan állítás, 
amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy 
annak valamely alkotóeleme jelentősen csökkenti valamely emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati tényezőjét;



PÉLDA: XYLLITRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK



PÉLDA: XYLLITRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ELLENŐRZÉSE

▪ Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. tv. szerint hatóságok végzik: ÁNTSZ

▪ Az előírások betartásának ellenőrzése: ÁNTSZ , OÉTI laboratóriumi és akkreditált 
laboratórium végzi. 

▪ Minőségi követelmények meg nem felelését az ÁNTSZ felé kell jelezni.

▪ ÁNTSZ ideiglenesen felfüggeszti, vagy megtilthatja a termék forgalmazását.

A termék ellenőrzésére jogosult hatóságot, laboratóriumot megnevezi



BIZTONSÁGOS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM
MÉKISZ



KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Cél: kiszűrni a közegészségügyi szempontból kockázatot jelentő termékeket

NOTIFIKÁCIÓ KERESKEDELMI
FORGALOM



KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI 
SZEMPONTOK

Notifikációs igazolás

Forgalomból eltiltott termékek listája

Bejelentett étrend-kiegészítők listája

Notifikációs igazolás kiadásának időpontja

Specifikáció

Minőségi bizonylat

Az élelmiszer előállító hely minőségügyi rendszere

Az élelmiszer előállító hely elhelyezkedése

A termék jelölése

Beszállítói nyilatkozat





A GYÁRTÓHELYRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNY: 
HACCP RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

1. Veszélyelemzés, veszélyek azonosítása

2. Kritikus szabályozási pontok meghatározása 
(CCP-k)

3. Kritikus határértékek megállapítása

4. CCP-k szabályozását felügyelő rendszer 
kialakítása -monitorozás

5. Helyesbítő tevékenységek meghatározása

6. Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása 
annak megerősítésére, hogy a HACCP 
rendszer hatékonyan működik

7. Dokumentáció létrehozása

HACCP

GHP

GMP



GYÓGYSZER VS.
ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐ



HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A GYÓGYSZEREK ÉS AZ 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK KÖZÖTT

GYÓGYSZER ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

FORMA Hasonló formulációk

TERÁPIÁS HATÉKONYSÁG KLINIKAI 
IGAZOLÁSA 

Megkövetelt Nem megkövetelt

JOGI SZABÁLYOZÁS 2005. évi XCV. törvény 37/2004. ESZCSM rendelet

HATÓANYAG MINŐSÉG Dokumentáció koncentrált, gyakran egyező

SEGÉDANYAG MINŐSÉG OGYÉI engedéllyel alkalmazható Terméktípusonként meghatározott 
s.a. alkalmazható 1333/2008/EK

GYÁRTÁS KÖRÜLMÉNYEI GMP HACCP

FORGALOMBA HOZATAL Engedélyezési folyamat Bejelentési kötelezettség

FORGALMAZÁS, SZÁLLÍTÁS Zárt, minőségbiztosított 
rendszeren keresztül

Nincs korlát



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK FEJLESZTÉSÉNEK LÉPÉSEI-
KÉRDÉSEI

▪ Mire alkalmazható a termék?

▪ Mit lehet állítani a termékről?

▪ Elegendőek-e az állításokat alátámasztó bizonyítékok?

▪ Mennyire biztonságos a termék?

▪ Hogyan határozzák meg az adagot?

▪ Elérhetők-e az összetevők elfogadható minőségben, költségben és mennyiségben?





KÖSZÖNÖM 
MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


