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Élelmiszertörvény

Az élelmiszerek jelöléséről, adalék-

anyagokról 

szóló rendeletek, stb.

36/2004. (IV.26.) 

ESZCSM rendelet

609/2013/EU rendelet

2016/128/EU

Étrend-kiegészítők

Normál

közfogyasztásra élelmiszerek
(dúsított élelmiszerek is)

Új élelmiszerek
Csak EU szintű engedélyezést követően 

forgalmazhatók élelmiszerként, vagy
alkalmazhatók élelmiszerek

összetevőjeként

37/2004. (IV.26.) 

ESZCSM rendelet

Európai Parlament

és Tanács

2015/2283/EU

rendelete

Specifikus csoportoknak szánt

élelmiszerek
Pl. tápszerek, speciális gyógyászati célra 

szánt élelmiszerek, bébiételek…
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Élelmiszer fejlesztés/innováció

Élelmiszer 
fejlesztés

178/2002/EK

Hozzáadott 
érték

BIO

Válogatott, 
minőségi 
alapanyag

Tradíciók, 
hagyományok, 
különös ízvilág

Vitamin, 
ásványi anyag, 
egyéb  élettani 
hatású anyag 

(gyógynövény)



04-Feb-2019 | Zion Market Research

Betöltött funkció:
Illat-, és 

aromaanyagok 
(1334/2008/EK), 
élettani hatással 
rendelkező anyag

Alkalmazás:
Italok/teák, 
édességek, étrend-
kiegészítők, egyéb 
élelmiszerek 



Étrend-kiegészítők
37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 

(2002/46/EK irányelv)

Az étrend-kiegészítők olyan élelmiszerek, amelyek koncentrált formában tartalmaznak
tápanyagokat, egyéb táplálkozási, vagy élettani hatással rendelkező anyagokat külön-
külön, vagy kombináltan, a célból hogy lehetőséget adjanak a normál étrend említett
anyagokkal történő kiegészítésére.

„tápanyag”   vitaminok, ásványi anyagok
egyéb táplálkozási, vagy élettani hatással rendelkező anyag gyógynövények, 

növényi kivonatok, izolált, vagy szintetikus hatóanyagok, állati eredetű anyagok, alga eredetű 
anyagok, stb.

Előrecsomagolt, adagolt vagy adagolható formában kerülhet forgalomba (például 
kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 
csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis 
mennyiség adagolására)



Étrend-kiegészítők – Növényeket/Gyógynövényeket 

tartalmazó étrend-kiegészítők



Piaci részesedésük

Market share
Latvia 76%

Portugal 71%

The Statistics Portal 2016

≈ 30-70%
56%

44%

Bejelentett étrend-kiegészítők 2018

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK NÖVÉNYEKKEL/GYÓGYNÖVÉNYEKKEL EGYÉB



Az egyéb anyagok – beleértve a növényeket/gyógynövényeket is 

- EU szinten csak közvetett módon szabályozottak.  Részleges, 

közvetlen EU szintű harmonizációt jelent a vitaminok, ásványi 

anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez adásáról 

szóló 1925/2006/EK rendelet.

Az említett anyagból a szokásos fogyasztási körülmények között, 

kiegyensúlyozott és változatos étrend mellett ésszerűen várható mértékű 

fogyasztásnál sokkal nagyobb mennyiség fogyasztását eredményeznék, 

és/vagy egyéb módon potenciális veszélyt jelentenének a fogyasztók 

számára. 

• Tiltott (Ephedra spp.) (Pausinystalia yohimbe)

• Korlátozott (Az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló TFA-tól eltérő 

transzzsírsavak Max. 2 g/100 g zsír a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekben és a 

kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekben) 

• Megfontolás alatt álló  komponensek



Az EU szintű egységes szabályozás hiányában 

Tagállamokban pozitív és/vagy negatív listák és/vagy korlátozottan 

felhasználható komponensek listája 

• Élelmiszerekben és étrend-kiegészítőben alkalmazásra nem javasolt

gyógynövények listája 
(https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalasra_nem_javasolt_gyogynoveny

ek_es_ertekelesuk_)

• Nemzetközi lista (BELFRIT) 

• Belga lista

• Olasz lista

• EFSA Compendium http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2663/epdf

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_th
eme_file/consolidated_version_rd_29_august_1997_v10-02-2017_nl_0.pdf

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=276

https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalasra_nem_javasolt_gyogynovenyek_es_ertekelesuk_
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2663/epdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/consolidated_version_rd_29_august_1997_v10-02-2017_nl_0.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=276


• Monográfiák, szakirodalmak 

Kiemelt figyelemmel

– Élettani hatás

– Mellékhatás

– Interakció

Az EU szintű egységes szabályozás hiányában 



Élelmiszerek/Étrend-kiegészítők

Besorolás: - összetétel

- a termék prezentációja/kommunikációja

Cél: a homeosztázis fenntartása és nem terápia!  

Terápiás dózis 

Biztonság

178/2002/EK

Élelmiszernek 
tilos betegség 
megelőző, azt 
kezelő hatást 
tulajdonítani!



Növény/növényi rész a 

szokásos étrend része?

IGEN NEM

Gabonaként, 

zöldségként, 

gyümölcsként 

fogyasztott? 

Mennyisége 

azonos a 

szokásosan 

fogyasztottal.

Új élelmiszer?

IGEN NEM IGEN NEM

RENDBEN

Teaként/fűszerként fogyasztott? 

A jelenlévő mennyiség azonos-e a 

szokásos fogyasztott 

mennyiséggel?

Nem 

alkalmazható 

élelmiszerben

Hatása 

drasztikus/erős?

IGEN NEM IGEN NEM

RENDBEN

Ha lényegesen 

meghaladja, tartalmaz-e az 

egészség szempontjából 

kockázatos anyagot?

Terápiás dózis 

ismert?

Egészségre 

kockázatot 

jelentő anyagot 

tartalmaz?

NEM IGEN IGEN NEM NEM IGEN

RENDBEN

Van-e határérték az adott 

anyagra valamilyen 

nemzetközileg elismert 

testület, jogszabály alapján?

Terápiás dózisig 

biztonságos a 

fogyasztása?

Élettani hatással 

rendelkező/kockázatos 

anyagok mennyiségének 

értelmezése

OK

Meghaladja a szabályokban, 

szakirodalomban biztonságosként 

megállapított értéket?

IGEN NEM IGEN NEM TESTÜLET NEM IGEN

Értékelés ezek figyelembe 

vételével

Értékelés szakirodalom 

figyelembe vételével, a 

káros hatás prioritásként 

kezelésével

Terápiás 

dózisig

Korlátozás, 

tiltás
Tiltás, korlátozás OK

Tiltás, 

korlátozás

Lehetséges megközelítés



Növény/növényi rész a 

szokásos étrend része?

IGEN

Gabonaként, 

zöldségként, 

gyümölcsként 

fogyasztott? 

Mennyisége 

azonos a 

szokásosan 

fogyasztottal.

IGEN NEM

RENDBEN

Teaként/fűszerként fogyasztott? 

A jelenlévő mennyiség azonos-e a 

szokásos fogyasztott 

mennyiséggel?

IGEN NEM

RENDBEN

Ha lényegesen 

meghaladja, tartalmaz-e az 

egészség szempontjából 

kockázatos anyagot?

NEM IGEN

RENDBEN

Van-e határérték az adott 

anyagra valamilyen 

nemzetközileg elismert 

testület, jogszabály alapján?

IGEN NEM

Értékelés ezek figyelembe 

vételével

Értékelés szakirodalom 

figyelembe vételével, a 

káros hatás prioritásként 

kezelésével



• A fogyasztásra felkínált mennyiség azonos a szokásosan 

fogyasztottal

• Nem tartalmaz élettanilag problémás összetevőt 

Mire legyünk figyelemmel?

A gyógynövény/növény a szokásos  étrend része

Pl. Zöldség, gyümölcs, tea, fűszer

• A fogyasztásra felkínált mennyiség lényegesen meghaladja a 
szokásosan fogyasztottat

• Élettanilag problémás összetevőt tartalmaz pl. kumarin, esztragol, 
vagy nem tartalmaz, de…….. EGCG (zöld tea)



Növény/növényi 

rész a szokásos 

étrend része?

NEM

Új élelmiszer?

IGEN NEM

Nem 

alkalmazható 

élelmiszerben

Hatása 

drasztikus/erős?

IGEN NEM

Terápiás dózis 

ismert?

Egészségre 

kockázatot 

jelentő anyagot 

tartalmaz?

IGEN NEM NEM IGEN

Terápiás dózisig 

biztonságos a 

fogyasztása?

Élettani hatással 

rendelkező/kockázatos 

anyagok mennyiségének 

értelmezése

OK

Meghaladja a szabályokban, 

szakirodalomban biztonságosként 

megállapított értéket?

IGEN NEM NEM IGEN

Terápiás dózisig
Korlátozás, 

tiltás
Tiltás, korlátozás OK

Tiltás, 

korlátozás



Mire legyünk figyelemmel?

A gyógynövény/növény nem  a szokásos  étrend része

Új élelmiszer/nem új élelmiszer
2015/2283/EU (2018.I.1)
2017/2470/EU uniós jegyzék

„új élelmiszer”: bármely olyan élelmiszer, amely 1997. május 15. előtt az Unión belül nem került 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra történő felhasználásra (a tagállamok uniós 
csatlakozásának időpontjaitól függetlenül), és amely a következő kategóriák közül legalább egybe 
beletartozik:

• növényekből vagy azok részeiből álló, azokból izolált vagy előállított élelmiszerek, kivéve, ha az élelmiszer korábbi, 
élelmiszerként történő biztonságos felhasználásának hagyománya van az Unión belül,........,

• állatokból, növényekből, mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból származó sejt- vagy szövetkultúrákból álló, azokból 
izolált vagy előállított élelmiszerek;

• az Unión belül élelmiszer előállítására 1997. május 15. előtt nem használt előállítási eljárás során létrejött élelmiszerek, amely 

eljárás az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat idéz elő, amelyek hatással vannak 

azok tápértékére, az anyagcserére vagy a bennük található nemkívánatos anyagok mennyiségére;

• ……..



A téma globális kihívást is jelent. 

Az EU Új élelmiszer munkabizottság álláspontja alapján a kannabinoidokat
tartalmazó Cannabis sativa kivonatok és egyéb származékok új élelmiszernek 
minősülnek, mivel azok fogyasztásának története nem igazolt. Vonatkozik ez 

önmagukra a kivonatokra és minden olyan termékre, amikhez ezeket hozzáadják 
(pl. kendermag olaj). A más növényekből származó, vagy szintetikusan előállított 

kannabinoidok szintén új élelmiszerek. Az ilyen termékek a közösségi szintű 
engedélyezésükig élelmiszerként jogszerűen nem forgalmazhatók. 

CBD



Név Étrend-
kiegészítő

Normál 
közfogyasztásra 
szánt élelmiszer

Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) 

Pinus pinaster (Tengerparti fenyő)

Equisetum arvense (Mezei zsurló)

Trifolium pratense (Vörös lóhere)

Tamarindus indica (Tamarindusz)

Silybum marianum (Máriatövis)

Új élelmiszer?

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm

Milyen élelmiszer kategóriában?

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm


Növény/növényi 

rész a szokásos 

étrend része?

NEM

Új élelmiszer?

IGEN NEM

Nem 

alkalmazható 

élelmiszerben

Hatása 

drasztikus/erős?

IGEN NEM

Terápiás dózis 

ismert?

Egészségre 

kockázatot 

jelentő anyagot 

tartalmaz?

IGEN NEM NEM IGEN

Terápiás dózisig 

biztonságos a 

fogyasztása?

Élettani hatással 

rendelkező/kockázatos 

anyagok mennyiségének 

értelmezése

OK

Meghaladja a szabályokban, 

szakirodalomban biztonságosként 

megállapított értéket?

IGEN NEM NEM IGEN

Terápiás dózisig
Korlátozás, 

tiltás
Tiltás, korlátozás OK

Tiltás, 

korlátozás



Mire legyünk figyelemmel?

A gyógynövény/növény nem  a szokásos  étrend része

Új élelmiszer/nem új élelmiszer

Hatása drasztikus/nem drasztikus

Hatása nem drasztikus, de jelentősen 
beleszólhat az élettani folyamatokba





1924/2006/EK rendelet értelmében

• Csak engedélyezett vagy „tartáson” (egészségre vonatkozó) állítások 
használhatók

• A tápanyag-összetételre vonatkozó állítások          rendelet melléklete

• Egészségre vonatkozó állítások           különböző rendeletek 
(432/2014/EU)

• A „tartáson” lévő állításokra vonatkozó átmeneti időszak kizárólag 
„listás”, vagyis a 2008. január 31-ig beadott, a 13. cikk (1) és a 14. cikk 
(b) pontja szerinti állításokra vonatkozik

– Gyermekek egészségére és fejlődésére vonatkozó állítások

– Koffeinnel kapcsolatos állítások 

– Botanikai állítások 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Egészségre vonatkozó állítás

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Register/közösségi nyilvántartás:

2338 egészségre vonatkozó állítás

Nem engedélyezett
Egészségre vonatkozó 
állítások

2077

Engedélyezett egészségre vonatkozó
állítások

261+6

13.1 – 229
13.5 – 6 + 6
14.(1)(a) – 14
14.(1)(b) – 12

267-ből 175 vitamin/ásványi anyag



Függőben lévő állítások



Többségében 

botanikai állítások, de 

van pl.
pollen (ID 1956);       

katehinek zöld teából 

(ID 1114, 1115…)

Többségében
On hold 

de van 
Published (ID 1114, 1115.. 2254.)

Konszolidált lista
Withdrawn (ID 3909, 3910…)

1958 növénnyel, növényi 
készítménnyel kapcsolatos 
állítás
ebből

több, mint 500 kapott 
kedvezőtlen állásfoglalást

2010



https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-function-health-claims-under-article-13

Database of health claims submitted to EFSA for evaluation (7.96 MB)

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-function-health-claims-under-article-13
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/ndaclaims13.zip


Curcuma longa rhizoma

14 db függőben lévő egészségre 
vonatkozó állítás:
Máj/bőr/felső légúti rendszer, 
idegrendszer egészsége
Emésztés, étvágy
Immunrendszer működése
Koleszterinszint/kardiovaszkuláris 
rendszer egészsége
Ízületek normál működése, flexibilitása, 
csontok egészsége
Gyulladás ellenes
Alzheimer kór ellenes
Allergia ellenes

Curcumin ADI
0-3 mg/ttkg

1924/2006/EK 
28. cikk 5.

432/2012/EU  
10-11-bekezdés

Élelmiszerek esetén 
nem lehet betegséget 
kezelő, azt megelőző 
hatást kommunikálni



EFSA konszolidált lista/engedélyező, elutasító jogszabályok (aktív 

szén, monakolin K, laktulóz) nem élelmiszerbiztonsági értékelés

Database of health claims submitted to EFSA for evaluation (7.96 MB)

Hoodia gordoni
új élelmiszer
2015/2283/EU (2018.I.1)
2017/2470/EU uniós jegyzék

a növényekből álló vagy 

azokból izolált élelmiszerek és 

élelmiszer összetevők,

valamint az állatokból izolált 

élelmiszer-összetevők, a

hagyományos szaporítási vagy 

tenyésztési gyakorlat alapján 

előállított élelmiszerek és 

élelmiszer-összetevők 

kivételével, amelyek

korábbi, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása 
adatokkal igazolható;

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/ndaclaims13.zip


Tápanyag 
profil

Gyógynövények
Állítás/Felhasználás 

élelmiszerben



Nemzeti 
szabályozások a 

biztonság 
tekintetében (Poz. 

és Neg. listák)

Jelen helyzet 
fenntartása az 

állításnál

FOGYASZTÓ

ÉLELMISZER 
GYÁRTÓK

Tea
Étrend-

kiegészítő 
gyártók

Tagállami 
kompetens 
hatóságok

Import

(Internet)

Gyógyszer 
gyártók



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


