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 Az Élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv értelmezése
Szerkeszti :  Õsz Csabáné

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága azt a gyakorlatot
követi, hogy véleményét, állásfoglalását nem csak közvetlenül a kérdést
felvetõknek küldi meg, hanem kiadványokban és elõadásokon is terjeszti.

A szakbizottságok által tervezett, de még hatályba nem lépett
módosítások, pontosítások, valamint az Élelmiszerkönyv Bizottság
Titkársága által kiadott értelmezések, állásfoglalások nem kötelezõ
érvényûek. Azok alkalmazása, elfogadása az adott problémával
szembekerülõ ipari szakember, ellenõrzõ hatóság felelõssége.

A nem kötelezõ érvény ellenére az a célszerû, ha ezekben a kérdésekben
az Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságához forduló ipari és hatósági
szakemberek – az egységes alkalmazás érdekében – elfogadják és
alkalmazzák az értelmezéssel kialakított állásfoglalásokat.

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága által kibocsá-
tott értelmezések az 1999. október 1.- 1999. december 31. közötti
idõszakban:

97. Kérdés - válasz:

Változatlanul érkeznek olyan megkeresések, amelyekben foglaltakra az
Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága nem hivatott állásfoglalást adni.

Ilyenek voltak:

− üdítõital, tejtermék, pálinka és likõrcsalád megnevezése

− citromlé minõségi paramétereinek megítélése.

Válaszainkban javasoltuk, hogy a felvetett problémával az illetékes
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomást keressék meg.

98. Kérdés:

Hogyan kell jelölni a 2000. évet a csomagoláson?

Válasz:

Az FVM Élelmiszeripari Fõosztály állásfoglalást adott ki a 2000. év
jelölésével kapcsolatban, amely szerint elfogadhatónak tartjuk az év utolsó
két számjeggyel történõ jelölését és természetesen ez vonatkoztatható a
2000. évet követõ évekre is. Megfelelõnek tartjuk tehát pl. a 01/07/14
jelölést azon a terméken, amelynek minõségmegõrzési ideje 2001. július
14-én jár le. A levélben említett dátumsorrend – a 2001. június hónap 06/01
sorrendû jelölése – azonban nem tükrözi a magyarországi dátumjelölési
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szokásokat, ami viszont a fogyasztó számára valóban zavaró, megtévesztõ
lehet. A magyarországi dátumjelölési hagyományt fogalmazza meg az
élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 28. § (1) bekezdése is, amely
szerint:

„Az élelmiszer minõség-megõrzési idõtartamának lejárati dátumát a
fogyasztó számára közérthetõen, az egyéb azonosító kódjelektõl
megkülönböztethetõ módon, elkülönítetten kell megadni. A dátumot az
év/hó/nap legalább két arab számjegyû feltüntetésével kell megadni.”

99. Kérdés:

Ismételten (ld. 91. kérdés) a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság
Titkárságának segítségét kérik a rozsliszt alacsony fehérjetartalmával
kapcsolatosan.

Válasz:

A rozslisztek fehérjetartalmára vonatkozó információgyûjtésünk alapján
megállapítottuk, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv 2-61 irányelvébe bekerült
határértékek döntõen nemzetközi szakirodalmi adatok alapján nyertek
elfogadást. Sem a rozsra, sem pedig a rozslisztre nem áll rendelkezésünkre
olyan mennyiségû magyarországi mérési adat, ami elegendõ lenne az
egyértelmû szakmai állásfoglalásra.

Tekintettel az elõzõekben leírtakra a Magyar Élelmiszerkönyv 2-61
Malomipari termékek irányelve, Rozsõrlemények fejezetében a
rozslisztekre elõírt fehérjetartalom követelmény elõírásának felfüggesztését
kezdeményeztük az irányelv módosításáig. A felfüggesztésre vonatkozó
meghirdetés érdekében a szükséges lépéseket megtesszük.

100. Kérdés:

Használható-e bizonyos adalékanyag elõsütött baromfikészítményekhez?

Válasz:

A kérdés megválaszolásában a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság
Titkársága nem illetékes. A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 elõírás 6. §-
a kimondja, hogy az OÉTI határoz arról, hogy egy adott élelmiszer az
elõírás melyik élelmiszer kategóriájába tartozik.

Az elõsütött baromfikészítményekhez használható adalékanyagok
ügyében az OÉTI illetékes.

101. Kérdés:

Az 1-3-1906/90 Baromfihús elõírásban szabályozottól eltérõ baromfi
részek forgalmazhatók-e?
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Válasz:

Igen! Az ellenkezõ értelmezésre lehetõséget adó, az angol eredetibõl szó
szerint fordított 1. § második mondatát („Olyan baromfihús, amely nem
felel meg ennek az elõírásnak, nem hozható forgalomba”) az 5. § 2.
egyértelmûsíti, hogy megfelelõ feltételekkel más termék is forgalmazható.
Eszerint: „A 3.§-ban leírtaktól eltérõ termékek csak olyan néven
forgalmazhatók, amelyek nem tévesztik meg a fogyasztót és nem
téveszthetõk össze a 3.§, illetve a 10.§ szerinti megnevezésekkel”.

Az 1.§ második mondata tehát csupán azt jelenti, hogy az elõírásban
szabályozott termékek nem hozhatók forgalomba, ha nem felelnek meg az
itt rögzítetteknek.

A kérésükkel kapcsolatos felülvizsgálat során kiderült, hogy a 3. § 2. k)
pontba fordítási pontatlanság került. A második mondat „jelenti” szava
helyett „jelentheti” a pontos kifejezés. A 3. § 2. k) pont tehát helyesen a
következõ: „Filézett mell: az egész vagy a fél mell kicsontozva, azaz a
mellcsont és a bordák nélkül. A pulyka esetében csak a mély mellizmot
jelentheti.”

102. Kérdés - válasz:

Az étrend kiegészítõ készítmények új meghatározását az
élelmiszertörvény végrehajtására kiadott, 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM
együttes rendelet legutóbbi módosítása – a 45/1999. (IV. 30.) FVM-EüM-
GM rendelet – fogalmazza meg. E szerint:

Étrend kiegészítõ készítmény az az élelmiszer, amely vitaminokat, illetve
ásványi anyagokat, illetve természetes antioxidánsokat tartalmaz külön-
külön vagy kombináltan és megjelenésük eltér a szokásos élelmiszerektõl,
pl. kapszulába zárt vitamin, ásványi anyag készítmények, tabletták, pezsgõ
tabletták. A készítmények azzal a céllal hozhatók forgalomba, hogy
lehetõséget adnak az étrendbõl hiányzó nutritív anyagok pótlására.

Ez a megfogalmazás – amely az OÉTI kezdeményezésére került a
rendeletbe -, követve a tudomány legújabb megközelítését, átveszi a
FAO/WHO CODEX étrendi kiegészítõkre vonatkozó meghatározását. Ezzel
a változással azonban lényegesen szûkült az étrend kiegészítõ
készítményekhez sorolható termékek köre.

A jövõben tehát egyszerûen élelmiszernek és nem különleges
táplálkozási igényt kielégítõ élelmiszernek kell tekinteni azokat a
termékeket (pl. gyógynövényeket tartalmazó termékek, bizonyos
fogyókúrás készítmények) amelyeket korábban étrend kiegészítõnek
lehetett forgalmazni, de a jelen szabályozás ezt kizárja.
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103. Kérdés:

Mi a követendõ elõírás aromával ízesített instant kávé italpor termék
megnevezésével és a csomagolásán az ízesítõ anyag grafikai ábrázolásával
kapcsolatban?

Válasz:

Az instant kávéitalpor minõségi követelményeit a Magyar
Élelmiszerkönyv 2-86 számú irányelve tartalmazza, a Kávéspecialitások
csoportban (MÉ 2-86/5). Az irányelv jelölési pontja meghatározza, hogy
ízesített termék esetében az ízesítésre utalni kell, nem tér ki azonban arra,
hogy ezt milyen szavakkal kell megtenni, valamint arra sem, hogy
aromával ízesített termékek esetében megjeleníthetõ-e az ízt adó anyag
képe, rajza. Ilyen esetben, amikor termékre, termékcsoportra vonatkozóan
nincs részletes szabályozás, az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény
és végrehajtására kiadott 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM rendelet jelölésre
vonatkozó elõírásait kell figyelembe venni.

Tv. 19. § (3) A jelölésnek olyannak kell lennie, amely nem vezeti félre a
fogyasztót. …..

Vhr. 27. § (1): Az élelmiszer megnevezése legyen elegendõen pontos
ahhoz, hogy tájékoztasson az élelmiszer valódi jellegérõl és lehetõvé tegye
megkülönböztetését olyan termékektõl, amellyel összetéveszthetõ. .....

A lényeg az, hogy a termék jelölése egyértelmû legyen és ne legyen
félrevezetõ. Tehát „csokoládés”-nak nem, csak „csokoládé ízû”-nek
nevezhetõ az a termék, amely csak aromától nyeri a csokoládé ízt. Hasonló
a helyzeet a grafikai ábrázolással is. A csokoládékockák, mogyorószemek
stb. meggyõzõ megjelenítése a csomagolóanyagon félrevezetõ. Azt, hogy
egyszerûsített formájú rajz alkalmazható-e ilyen esetekben, az irányelvet
kidolgozó szakbizottság – a kialakult hazai és nemzetközi gyakorlatot
figyelembe véve – dönti el és pozitív döntés esetében az irányelvben
rögzíti. A MÉ 2-86/5 jelû dokumentum ilyen lehetõséget nem ad. Lényeges
továbbá, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv 2-84 számú irányelve édesipari
termékekre vonatkozik, így elõírásai nem alkalmazhatók a kávéféleségekre.

104. Kérdés:

Mi a snack termékek meghatározása?

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyvben a snack termékekre nincs részletes
minõségi elõírás. Az élelmiszerekben felhasználható adalékanyagokra
vonatkozó szabályozás (Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35, a 1-2-94/36 és
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az 1-2-95/2 elõírásai) említi meg több helyen a snack termékeket. Ezekben
az elõírásokban a következõ meghatározás szerepel:

Snackek: száraz, sós, burgonya-, gabona- vagy keményítõalapú
rágcsálnivalók:
- extrudált és/vagy puffasztott sós termékek;
- egyéb sós snack-termékek, valamint sós bevonattal ellátott  dió- és

mogyoróalapú snackek.

A fenti meghatározás szakmailag elfogadható, amely véleményünket
megerõsíti a CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the
EU) által kiadott útmutatóban olvasható megfogalmazás is.

105. Kérdés:

Fel kell-e tüntetni a gyümölcs- és vízalapú szörpök szárazanyag-
tartalmát a címkén?

Válasz:

A vonatkozó szabályozás, a 2-33 Tartósított termékek irányelv
Gyümölcsszörpök (MÉ 2-33/1/02), valamint a Vízalapú szörpök
(MÉ 2-33/1/08) fejezetének jelölés pontja nem írja elõ a szárazanyag-
tartalom feltüntetési kötelezettséget.

106. Kérdés:

Állásfoglalás kérése az élelmiszer-elõállítási folyamatban részt vevõ
dolgozók képzésével és a minimumvizsgával kapcsolatban.

Válasz:

Az élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 11. § (3)-(5) bekezdése
írja elõ az élelmiszer-elõállítás folyamatában résztvevõ személyeknek a - a
szakirányú végzettséggel rendelkezõk kivételével – a minimumvizsga
kötelezettségét.

A 7. melléklet határozza meg a minimumvizsga anyagát, a lebonyolítás
módját. Ezen melléklet 8. pontja fogalmazza meg azt a felmentést, hogy
tanúsított minõségbiztosítási rendszerben mûködõ vállalatokra a vizsga
kötelezettsége nem vonatkozik. Teszi ezt azért, mert a minõségbiztosítási
rendszer keretében végzett oktatás minimumvizsgának tekinthetõ.

A Vhr. hivatkozott paragrafusa kimondja, hogy a minimumvizsgát, a
munkába lépést követõen kell letenni, tehát egyszer és csupán továbbképzõ
tanfolyamon kell 5 évenként részt venni a 7. melléklet 7. pontja szerint.

Jelen esetben azt tudjuk mondani, hogy azokra a dolgozókra, akik az
1998. novemberéig mûködõ minõségbiztosítási rendszerben oktatásban
részesültek, csak az ismeretfelfrissítõ továbbképzési kötelezettség
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vonatkoztatható. Az azóta belépett – szakirányú végzettséggel nem
rendelkezõ dolgozók már minimumvizsga letételére kötelezettek.

A minimumvizsgára kötelezettek körét annak figyelembevételével kell
meghatározni, hogy az adott munkakörben dolgozó személy tevékenysége
közvetlenül befolyásolja-e a késztermék közegészségügyi, élelmiszer-
higiéniai és minõségi megfelelõségét. A dolgozók körének meghatározása
az elõzõ elvek alapján a cégek feladata, amelyet természetesen az illetékes
Állomással is egyeztetni szükséges, hiszen közösen ismerik legjobban a
termelési folyamatot, a körülményeket és a lehetõségeket.

107. Kérdés-válasz a Tejtermékek irányelvvel kapcsolatban:

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 Tej és tejtermékek irányelvével
kapcsolatos észrevételek hasznosítása, megvitatása az irányelv módosítási
tárgyalásokon lehetséges majd, amit azonban meg kell elõzzön egy
hosszabb távú használati idõ, amely alatt lehetõleg minden hiányosság,
hiba, pontosítási igény napvilágra kerül.

Természetesen gyártható és forgalmazható olyan termék is, amelynek
minõsége a Magyar Élelmiszerkönyvben nem szabályozott, a
gyártmánylapban elõírt minõségi paraméterekkel, az Élelmiszertörvény és
az Élelmiszerkönyv elõírásait nem sértõ megnevezéssel.

Az Élelmiszerkönyv elõírásai, irányelvei a termékekre a hatálybalépés,
illetve közzététel napjával válnak érvényessé. Azokban az esetekben,
amikor a termékre vonatkozóan a követelményrendszer teljesítése csak
távolabbi idõponttól lehetséges a hatálybaléptetést, illetve közzétételt egy
késõbbi idõpontban alkalmazzunk.

Az irányelvek, elõírások meghirdetésekor a csomagolóanyagok
felhasználhatóságára vonatkozó engedmény az új elõírásnak nem megfelelõ
jelölésre vonatkozik és annak érdekében lehetséges, hogy a gyártóknak
elegendõ idõ álljon rendelkezésre a meglévõ, illetve elõkészített
csomagolóanyagok felhasználhatóságára. A csomagolóanyagon nem kell
feltüntetni az irányelv számát.

108. Kérdés-válasz:

Az Édesipari Termékek MÉ 2-84 irányelv módosítását e hónap közepén
fogadták el, amelyben - többek között - a Konyakos meggy (MÉ 2-84/12)
terméknél pontosítottuk a felhasználható anyagokat és a csokoládé
mártómasszánál zárójelben szerepeltetjük az MÉ 1-73/241 elõírás 1.20
pontjának való megfelelõséget. Módosult továbbá a felhasználható
adalékanyagok köre, így a módosított irányelv csak a citromsav használatát
engedélyezi.

A szakbizottság a Konyakos meggy vonatkozásában semmilyen más
változtatást nem tartott indokoltnak.
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109. Kérdés:

Megengedhetõ-e eltérés a jelölésben az elõállító nevének változása esetén?

Válasz:

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott
1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet pontosan nem rendelkezik az elõállító
nevének változása esetén megengedhetõ jelölési eltérésrõl.

Véleményünk szerint iránymutatónak lehet tekinteni a törvény 19. § (1)
bekezdésének b) pontját, amely szerint az élelmiszer jelölésének
tartalmaznia kell:

b) az élelmiszer elõállítójának vagy forgalmazójának nevét olyan módon,
amely lehetõvé teszi azonosítását;

Amennyiben az azonosítás megvalósul, a felelõsségvállalás kérdésköre
tisztázott, nem lehet akadálya a régi elõállító nevével jelzett termékek
forgalomba hozatalának. Az érintett termékek körét és a csomagolóanyagok
várható kifogyását az illetékes megyei Állomással célszerû egyeztetni.

110. Kérdés:

A nem engedélyköteles új termékek forgalmazása elõtt meg kell-e várni
azok nyilvántartásba vételét?

Válasz:

A szabályozás szerint a nem engedélyköteles új termékek
forgalmazásának megkezdéséhez semmilyen hatósági jóváhagyás nem
szükséges. A Magyar Élelmiszerkönyvben szabályozott élelmiszerek
gyártása esetén az elõállító kötelezettsége az élelmiszertörvény módosított
végrehajtási rendeletének 16. § (5) bekezdése szerint, a gyártmánylapnak
az Állomáshoz történõ benyújtására vonatkozik.

111. Kérdés:

Várható-e a dátumjelölés szabályainak változása?

Válasz:

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott
1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet módosítása a dátumjelölés
szabályainak változtatásáról jelenleg van folyamatban.

Az új szabályozás lehetõvé teszi majd mind a két sorrendû
(év/hónap/nap, illetve nap/hónap/év) dátumjelölést is, úgy hogy a
„minõségmegõrzési idõ” feliratot követnie kell az alkalmazott sorrend
megjelölésének és a dátum jelölésének értelemszerûen meg kell felelnie a
megadott sorrendnek.
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