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Az egészségügyi miniszter
…/2009. (…) EüM rendelete
a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı
hozzáadásának egyes kérdéseirıl

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat -és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel
egyetértésben, valamint a 10. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérıl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, az
egészségügyi miniszter feladat -és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következıket rendelem el:
1. §
(1) A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı
hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1925/2006/EK rendelet) 3. cikk (1) bekezdése szerinti, az
élelmiszerekhez adható vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint vitamin- és
ásványianyag-vegyületeket tartalmazó listák módosításának kezdeményezése iránti kérelmet
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézethez (a továbbiakban: OÉTI) kell
benyújtani.
(2) Az 1925/2006/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében – az élelmiszerekhez adható bizonyos
egyéb anyagoknak az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletébe történı felvétele tekintetében –
a tagállamoknak biztosított kezdeményezés esetén a kérelmet az OÉTI-hez kell benyújtani.
2. §
Az 1. § szerinti kérelmet az OÉTI továbbítja az Európai Bizottsághoz.
3. §
(1) A hatékony hatósági ellenırzés megkönnyítése érdekében azon élelmiszereket, melyekhez
vitaminokat, ásványi anyagokat adtak, illetve amelyek a 1925/2006/EK rendelet III. melléklet
B. és C. részében felsorolt anyagokat tartalmazzák, a termék elsı hazai forgalomba
hozatalakor a gyártó vagy a forgalmazó legkésıbb a termék forgalmazásának megkezdésével
egyidejőleg köteles bejelenteni az OÉTI-nél.
(2) A bejelentésért a külön jogszabályban meghatározott mértékő igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.
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(3) A bejelentést a melléklet szerinti adatok hiánytalan közlésével, a külön jogszabály szerinti
címke egyidejő megküldésével, valamint a (2) bekezdés szerinti díj megfizetésének
igazolásával kell megtenni.
(4) A melléklet szerinti adatlap az OÉTI honlapján elektronikus formában közzétételre kerül.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) címke alatt a termék magyar nyelvő grafikája vagy grafikai terve, import esetén a
termék eredeti és magyar nyelvő pótcímkéje, illetve ez utóbbi tervezete is értendı,
b) elsı forgalomba hozatalnak minısül az is, ha a már bejelentett és forgalmazott
termék összetételében, az összetevık arányában, vagy a jelölés bármely elemében változás
történik.
(6) A bejelentett termékrıl a hatékony hatósági ellenırzés elısegítése érdekében az OÉTI – az
országos tisztifıorvos által meghatározott gyakorisággal – értesíti az Országos Tisztifıorvosi
Hivatalt (a továbbiakban: OTH).
(7) A termék címkéjén, valamint a termék megjelenítése, reklámozása során az OÉTI-hez
történt bejelentés tényére semmilyen formában nem lehet utalni.
(8) Az (1) bekezdés szerinti élelmiszerek hatékony nyomonkövetésének további elısegítése
érdekében a gyártó, illetve a forgalomba hozó ezen termékek gyártásának, illetve a Magyar
Köztársaság területén történı forgalmazásának megszüntetésérıl az OÉTI-t 15 napon belül
értesíti.
4. §
(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) eljáró
szerve a 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek hatósági ellenırzése során a
fogyasztók egészségének védelme érdekében a 3. § (3) bekezdése szerinti adatokon kívül
további dokumentumokat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.
(2) Ha a termék (1) bekezdés szerinti hatósági ellenırzése során az élelmiszer értékelése
szükségessé válik, az értékelést – különösen 3. § (3) bekezdése szerint bejelentett, illetve az
(1) bekezdés szerint beérkezett adatok alapján – az OÉTI végzi.
(3) Az értékelés eredményérıl az OÉTI – az OTH egyidejő tájékoztatása mellett –
szakvélemény formájában tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti megkeresı szervet.
5. §
(1) Az OÉTI a vitaminnak vagy ásványi anyagnak nem minısülı, egyéb táplálkozási vagy
élettani hatással rendelkezı anyagok élelmiszerekben való felhasználása és ezek táplálkozásélettani hatása értékelésének elısegítése érdekében szakértıi testületet (a továbbiakban:
Testület) mőködtet.
(2) A Testület 12 fıbıl áll, tagjai gyakorlati vagy elméleti tapasztalattal rendelkezı
szakemberek, akiket az OÉTI fıigazgatójának javaslatára az országos tisztifıorvos nevez ki.
(3) A Testület 1-1 tagjára az egészségügyi miniszter, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, az OÉTI fıigazgatója, az Országos Gyógyszerészeti Intézet fıigazgatója, az
orvostudományi egyetemek gyógyszerész-tudományi karai, a Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal fıigazgatója, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Magyar Étrendkiegészítı Gyártók és Forgalmazók Egyesülete tesz javaslatot. A Testület elnöke az OÉTI
készítette:
Dr. Tóth Enikı
toth.eniko@eum.hu
06-1-3017800/1341
Dr. Raffay Bálint
raffay.balint@eum.hu
06-1-3017800/1461

látta:

jóváhagyta:

Dr. Pordán Endre
Dr. Vojnik Mária

Dr. Székely Tamás

3
Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának.

fıigazgatója.
(4) A Testület akkor határozatképes, ha legalább 7 tagja jelen van. A tagok egymást nem
helyettesíthetik.
(5) A Testület tagjai határozatlan idıre kerülnek kinevezésre. A Testület tagjainak neve az
OÉTI honlapján közzétételre kerül. A Testület titkársági feladatait az OÉTI látja el.
(6) A Testület mőködésének rendjét a Testület által megalkotott szervezeti és mőködési
szabályzat állapítja meg. A szervezeti és mőködési szabályzatot az országos tisztifıorvos
hagyja jóvá.
(7) Az OÉTI a 4. § (2) bekezdése szerinti értékelés során – a vitaminnak vagy ásványi
anyagnak nem minısülı, egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezı anyagok
élelmiszerekben való felhasználása és táplálkozás-élettani hatása tekintetében – állásfoglalást
kérhet a Testülettıl.
6. §
Az 1925/2006/EK rendelet III. számú melléklet A., B. és C. részében felsorolásra kerülı,
tiltott, korlátozottan felhasználható, valamint a 1925/2006/EK rendelet 8. cikkének (2)
bekezdés c) pontja szerinti, közösségi értékelés alatt álló egyéb anyagok listáját az OÉTI
honlapján közzéteszi.
7. §
Ha a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vagy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 25. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljáró
egészségügyi államigazgatás szerv az 1925/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése
alapján a termék forgalmazását átmenetileg felfüggeszti, illetve korlátozza, e döntésérıl az
OÉTI-t is tájékoztatja.
8. §
(1) Az 1925/2006/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt
feltételek teljesülése esetén az OÉTI 2014. január 19-ig engedélyezheti az 1925/2006/EK
rendelet I. számú mellékletében nem szereplı vitaminok és ásványi anyagok használatát,
valamint a vitaminoknak és ásványi anyagoknak az 1925/2006/EK rendelet II. számú
mellékletében nem szereplı formában való felhasználását.
(2) Az 1925/2006/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett
dokumentációban feltüntetendı adatokat az Európai Bizottság honlapján közzétett formai
követelményeknek megfelelıen, nyomtatott és elektronikus formában, legkésıbb 2009.
október 31-ig lehet az OÉTI-hez benyújtani. A dokumentációt az OÉTI 2010. január 19-ig
továbbítja az Európai Bizottságnak.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
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(2) Ez a rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez
történı hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének, 8. cikke (2) bekezdésének, 13. cikke (1)
bekezdésének, 15. cikkének, valamint 17. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) A 10. § e rendelet hatálybalépését követı napon hatályát veszti. E bekezdés e rendelet
hatálybalépését követı 2. napon hatályát veszti.
10. §
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1.
melléklete szerinti táblázat a II. 7. pontját a követıen az alábbi új sorral egészül ki:
„II.8.

Vitaminok, ásványi anyagok, és bizonyos egyéb anyagok
hozzáadásával elıállított élelmiszerek bejelentése
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Melléklet a …/2009. (…) EüM rendelethez

A vitamin/ásványi anyag hozzáadásával készülı, illetve korlátozott, vagy közösségi értékelés
alatt álló bizonyos egyéb anyagot tartalmazó élelmiszer bejelentéséhez szükséges adatok
1. A bejelentı adatai
1.1. név
1.2. cím
1.3. telephely, elérhetıség
1.4. kapcsolattartó személy neve, címe, elérhetısége (lehetıség szerint elektronikus
levélcím is)
2.1. A termék megnevezése
2.2. A termék besorolása
2.3. A termék eredete (ország)
2.4. Az elıállítás helye
3.1. Annak közlése, hogy a terméket az Európai Gazdasági Térség területén Magyarországon
hozták-e elsı alkalommal forgalomba
3.2. Nemleges válasz esetén az Európai Gazdasági Térség érintett országának megnevezése
4. A termék összetevıinek felsorolása csökkenı mennyiségi sorrendben
5. Csomagolás, kiszerelés típusa
6. Forgalomba hozatal várható idıpontja
7. Kiállítás dátuma
8. Cégszerő aláírás és bélyegzı
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INDOKOLÁS

Az élelmiszer-elıállítás során a tápanyagok, így például vitaminok, ásványi anyagok, és
egyéb, táplálkozási vagy élettani hatással bíró anyagok (továbbiakban: egyéb anyagok),
úgymint, esszenciális zsírsavak, élelmi rostok, különféle növényi és gyógynövénykivonatok
széles köre kerülhet felhasználásra. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásával kapcsolatos nemzeti rendelkezések
összehangolásához közösségi szabályok elfogadására volt szükség, tekintettel az eltérı
tagállami elıírásokra, melyek – egyenlıtlen versenyfeltételeket teremtve és ezáltal közvetlen
hatást gyakorolva a belsı piac mőködésére – a termékek szabad áramlásának akadályát
képezték.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006. decemberben fogadta el a vitaminok, ásványi
anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásáról szóló
1925/2006/EK rendeletet (továbbiakban: 1925/2006/EK rendelet), amelynek rendelkezései
2007. július 1-jétıl alkalmazandóak.
Az Európai Bizottság az 1925/2006/EK rendelet hatályba lépését megelızıen kérte a rendelet
végrehajtásához kapcsolódóan a tagállami kontaktpont adatainak megküldését. Ennek
megfelelıen 2007. márciusban az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(továbbiakban: OÉTI) nemzeti kontaktpontként a Bizottságnak bejelentésre került.
A gyártók számos célból adnak hozzá vitaminokat és ásványi anyagokat élelmiszerekhez,
például eredeti vitamin és ásványi anyag tartalmuk helyreállítása érdekében, amennyiben az a
gyártási, tárolási vagy kezelési folyamatok során csökkent, vagy az azon élelmiszerekéhez
hasonló tápérték biztosítása érdekében, amelyeket ezek az élelmiszerek helyettesíteni
hivatottak. A hozzáadás történhet továbbá technológiai célokból is adalékanyagként,
színezékként, aromaként, vagy más, ezekhez hasonló felhasználás céljából.
Az élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok, ásványi anyagok és ezek vegyületei az
1925/2006/EK rendelet mellékleteiben rögzített pozitív listán felsorolásra kerültek.
Egyes vitaminoktól és ásványi anyagoktól vagy azokat tartalmazó összetevıktıl eltérı egyéb
anyagokat kivonat vagy koncentrátum formájában adnak hozzá az élelmiszerekhez, ami
jelentısen magasabb fogyasztást eredményezhet ezekbıl az anyagokból, mint amennyi a
megfelelı és változatos étrend fogyasztása során a szervezetbe kerülhet. E gyakorlat
biztonságossága esetenként komolyan vitatott, és a belıle származó elınyök nem világosak,
ezért az egyéb anyagok területe is szabályozást igényelt.
Az 1925/2006/EK rendelet tagállami végrehajtásának elısegítése érdekében, a rendelet
alkalmazása során nyert gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel, illetve az 1925/2006/EK
rendeletben biztosított tagállami kezdeményezésekhez kapcsolódóan szükséges egyes eljárási
kérdések nemzeti szinten történı meghatározása.
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Tekintettel ezen élelmiszerek különleges jellegére, e termékek hatékony piacfelügyeleti
ellenırzésének megkönnyítése érdekében az 1925/2006/EK rendelet a tagállamok részére
notifikációs (bejelentési) kötelezettség elıírását teszi lehetıvé. Ennek megfelelıen a rendelet
tervezet az élelmiszer gyártója, illetve forgalmazója számára elıírja azon élelmiszereknek –
legkésıbb a termék elsı, magyarországi forgalomba hozatalával egyidejőleg – az OÉTI -hez
történı bejelentésének részletes szabályait, amelyekhez vitaminokat, ásványi anyagokat, vagy
ezektıl eltérı egyéb anyagokat adtak.
A vitaminok, ásványi anyagok, vagy egyéb anyagok hozzáadásával elıállított élelmiszerek
bejelentéséhez kapcsolódóan a tervezet igazgatási szolgáltatási díj fizetését írja elı. A javasolt
összeg hasonló nagyságrendben került megállapításra (18.300,- Ft), mint az étrendkiegészítık OÉTI-hez történı bejelentésekor fizetendı igazgatási szolgáltatási díj összege.
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárásra esı közvetett költség számítása:
díjköteles eljárások éves költsége/éves munkaórák száma/létszám ∗ egy eljárásra
jutó munkaóra = egy eljárásra jutó közvetett költség
71.785 ezer/2088/90/∗ 9,16 = 3499,12 Ft
71.785 ezer Ft
a díjköteles eljárások éves költsége
2088
Éves munkaórák száma összesen
90 fı
OÉTI létszám
9,16
az egy eljárásra jutó órák száma
Ennek alapján a mellékelt táblázat a következıképpen alakul:
hó

3. sz. melléklet
1925/2006/EK rendelet és a 2008. évi XLVI. tv. 76. § (9) c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján

vezetı

diplomás

Díj neve:

vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb anyagokat tartalmazó élelmiszerek
nyilvántartásba vétele

Tevékenység megnevezése
Ügyfél tájékoztatása
(ügyfél fogadáskor)
Postai küldemény elhozása
Ügyféli tájékoztatás, telefonon

Felhasznált anyag

Szükséges
munkaidı
(perc)

Kérelem
formanyomtatvány

30

egyéb

Munkakör
Anyagár

E

óra

350 000 Ft

1 989 Ft

33,14

143 000 Ft

813 Ft

13,54

207 000 Ft

1 176 Ft

19,60

240 000 Ft

1 364 Ft

22,73

143 000 Ft

813 Ft

13,54

97 000 Ft

551 Ft

9,19

120 000 Ft

682 Ft

11,36

Járul
ék

Munkabér

52

perc

341

92

Költség
összesen

485

posta

5

E

57

15

72

telefon

20

E

227

61

289
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Ügyirat érkeztetése

toll

20

E

227

61

olló vagy kés

0

érkeztetı bélyegzı
Szignálás ügyintézıre

toll

289
0

20

V

663

199

861

Bejövı irat iktatása, elızmény
keresése, csatolása

Számla elkészítése, postázása

számítógép

20

E

52

227

61

341

számítógép

30

E

520

341

92

953

jogtár, szakkönyvek,
szakcikkek, interneten
elérhetı szakirodalom

180

D

104

4 091

1 187

5 382

számítógép, toll, papír

30

E

52

341

92

485

számítógép, toll, papír,
nyomtató, festékkazetta,
boríték, tértivevény,
postaköltség

20

E

317

227

61

606

10

E

52

114

31

196

45

D

52

1 023

297

1 372

30

V

994

298

1 292

60

D

682

396

1 396

nyomtató
fénymásoló
papír
boríték
tértivevény
postaköltség
Bejövı irat és mellékletek
áttekintése

Szükség esetén hiánypótlásra
való felszólítás készítése

Hiánypótlásra való felszólítás
postázása

Ismételten beérkezı irat
érkeztetése,
szignálása, ismételt áttekintése

Ismételten beérkezı irat
ismételt áttekintése

számítógép, toll, papír
számítógép, toll, papír

Szakmai ellenırzés
jogtár, szakkönyvek,
szakcikkek, interneten
elérhetı szakirodalom
Visszaigazolás elkészítése,
nyomtató
318

megküldése az ügyfélnek
fénymásoló

0

nyomtató festékkazetta

0

papír

0

boríték

0

tértivény

0

posta költség

0

Adatok nyilvántartásba és
adatbázisba történı bevitele

Irattározás

számítógép

20

D

papír, toll

10

E

550
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31
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Közvetett költség (20%)

3 499

Összes költség

18 300

Javasolt díj

18 300

Megjegyzés:
A munkabér = a munkaidıráfordítás X az adott munkakörhöz tartozó percdíjjal
javasolt díj = kerekített összes költség

Az átlagbérek számításánál a mai napon rendelkezésre álló intézeti adatokat vettük
figyelembe, ennek tükrében az intézetben:
vezetık átlagbére: 355.387,- Ft/fı
diplomások átlagbére: 251.241,- Ft/fı
egyéb kisegítı tevékenységet végzık: 118.898,- Ft/fı

Az 1925/2006/EK rendeletben biztosított lehetıséggel élve a tervezet ezen élelmiszerek
hatékony nyomonkövetése érdekében elıírja a gyártó illetve a forgalmazó részére ezen
termékek piacról történı kivonásának az OÉTI felé történı bejelentését.
A bejelentéshez kapcsolódóan az egyéb anyagok értékelése – azok rendkívül széles körő
felhasználására és hatására tekintettel – bizonyos esetekben indokolttá teszi speciális
szakértelemmel rendelkezı szakértıi testület bevonását. Ennek megfelelıen a tervezet
rendelkezik egy ilyen testület felállításáról, meghatározva annak összetételét is.
Figyelemmel arra, hogy az egyéb anyagok vonatkozásában is indokolt a vitaminokhoz és
ásványi anyagokhoz hasonló lista felállítása, az 1925/2006/EK rendelet III. számú melléklete
szerint az egyéb anyagok a jövıben három csoportba – tiltott (A rész), korlátozottan
felhasználható (B rész) és értékelés alatt álló anyagok (C rész) – kerülnek besorolásra. A
Bizottság saját kezdeményezésére vagy a tagállamok által nyújtott tájékoztatás alapján
határozhat az egyéb anyagnak – szükség esetén – a III. mellékletbe történı felvételérıl. A
rendelettervezet tartalmazza az ilyen esetlegesen elıforduló esetekben követendı nemzeti
eljárásrendet.
Mivel közösségi szinten nem bizonyult szükségesnek vitaminok és ásványi anyagok
élelmiszerekhez történı kötelezı hozzáadásának elıírása, a tagállamok e területet érintı
meglévı nemzeti jogszabályaikat fenntarthatják, illetve a jövıben új nemzeti jogszabályok
megalkotására van lehetıségük. Ugyanez érvényes az egyéb anyagok meghatározott
élelmiszerek elıállítása során való felhasználásának tilalma vagy korlátozása tekintetében. A
tervezet a bejelentési eljáráshoz nemzeti szinten kapcsolódó eljárást határozza meg.
Az 1925/2006/EK rendelet 13. cikke rögzíti, hogy amennyiben egy tagállamnak alapos oka
van feltételezni, hogy egy termék – annak ellenére, hogy az 1925/2006/EK rendeletnek
megfelel – az emberi egészséget veszélyezteti, a tagállam saját területén ideiglenesen
felfüggesztheti vagy korlátozhatja annak forgalmazását. A tervezet szerint ilyen estekben a
hatáskörrel rendelkezı eljáró hatóság döntésérıl az OÉTI-t tájékoztatja.
A vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásával készült élelmiszerek elıállításához
felhasználható vitaminokat és ásványi anyagokat az 1925/2006/EK rendelet I. számú
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melléklete, az egyes vitaminok és ásványi anyagok felhasználható formáit az 1925/2006/EK
rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A tervezet értelmében az I. számú mellékletben
nem szereplı vitaminok és ásványi anyagok használatát, valamint a vitaminok és ásványi
anyagok II. számú mellékletben nem szereplı formában való felhasználását Magyarország
területén az OÉTI 2014. január 19-ig engedélyezheti, amennyiben az adott anyag
hozzáadásával készült élelmiszer 2007. január 19-én a Közösség területén forgalomban volt,
valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az anyag használatára vagy annak
élelmiszerekben alkalmazott formájára vonatkozóan a benyújtott dokumentumok alapján nem
hoz kedvezıtlen állásfoglalást.
A dokumentációt legkésıbb 2009. október 31-ig kell benyújtani az OÉTI-hez, amelyet az
OÉTI – az 1925/2006/EK rendelet elıírása alapján – 2010. január 19-ig továbbít a
Bizottságnak.
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