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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. február 1. és 1999. szeptember 30. közötti
idõszakban:

69. Kérdés - válasz:

Több esetben érkezett olyan megkeresés, amelyben az Élelmiszerkönyv
Bizottság Titkársága nem hivatott állásfoglalást adni.

Ilyenek voltak például:

- az Állategészségügyi szabályzatról szóló 41/1997 (V.28.) FM
rendelettel kapcsolatos kérdés,

- tartós csomagolt kenyér összetételének megítélése,

- „Természetes tartós - Tartósan természetes” felirat alkalmazhatósága,

- tervezett termékek megnevezése.

Szükséges tehát megismételni az ilyen kérésekkel kapcsolatos hivatalos
álláspontot:

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari
Fõosztálya által mûködtetett Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az
Élelmiszertörvény és annak 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú
végrehajtási rendelete, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és
irányelvei vonatkozásában hivatott véleményt – és ez esetekben sem
engedélyt – adni és ezzel segíteni a gyártók és a hatóság szakembereinek
eligazodását az esetenként többféleképpen értelmezhetõ kérdésekben. Az
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ilyen általános jellegû állásfoglalásokon túlmenõen a konkrét esetek
elbírálására, illetve a vitás kérdések eldöntésére a Titkárság nem
vállalkozhat. Ez az elõállító és az engedélyezõ hatóság, valamint viták
esetén a megfelelõ fellebbviteli fórumok joga és kötelessége.

70. Kérdés:

A színezékek marcipán figurákhoz történõ felhasználásával kapcsolato-
san kérdéses a termékek besorolása.

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú elõírása rendelkezik az
élelmiszerekben használható színezékekrõl. Az elõírás 4. §-a szerint az
OÉTI jogosult arra, hogy szakvéleményben határozzon arról, hogy egyet
nem értés esetén az adott élelmiszer melyik csoportba tartozik. Ennek
megfelelõen tehát a marcipánfigurák (figurák, virágok, tortadíszek)
besorolása a „díszítése és bevonatok” kategóriába az OÉTI döntésétõl függ.
Ezért a megkereséssel az OÉTI-hez kell fordulni.

71. Kérdés:

1. Az Élelmiszerkönyv hatálya alá tartoznak-e azok a darabolt termékek,
amelyek nem szerepelnek az MÉ 1-3-1906/90 Baromfihús elõírás 3. §-
ában.

2. A nem izületben szétválasztott darabolt baromfi (csonkolt), valamint az
MÉ 1-3-1906/90 Baromfihús elõírás 3. §-ában felsorolt, de attól eltérõ
darabolt részeket tartalmazó kidolgozás az MÉ hatálya alá tartozhat-e?
Ha nem, forgalmazható-e gyártmánylap szerint?

Válasz:

1. Az elõírásban fel nem sorolt termékek, ha azok minõsége a rájuk
vonatkozó szabályozásban – szabvány, állategészségügyi elõírások stb. –
elõírtaknak megfelelnek, akkor forgalomba hozhatók. Így tehát
forgalmazhatók 1998. január 1. után is a baromfi belsõségek önállóan
(máj, szív, zúza, nyak), valamint az apróhús, a fej, a láb, a
baromficsontok és más hasonló termékek. Ezek nem tartoznak a
hivatkozott Élelmiszerkönyv elõírásának hatálya alá.

2. Az elõírás 1. §-a szerint az olyan baromfihús, amely nem felel meg az
elõírásnak, nem hozható forgalomba. Nem megengedett tehát a
baromfihúst az elõírásban rögzítettõl eltérõen darabolni és azt
gyártmánylap alapján forgalmazni.

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 45, 1999/3



166

72. Kérdés:

Milyen szavakkal kell feltüntetni az élelmiszerek energiatartalmát?

Válasz:

Az Élelmiszerkönyv Bizottság 1998. márciusában kiadott egy értelmezést
az energiatartalom feltüntetésérõl. Az az értelmezés azonban nem a
szóhasználattal foglalkozott.

A feltett kérdés a következõ volt: „Ha a termék energiatartalmát csak
kiegészítõ információként tüntetjük fel, akkor szükséges-e a kcal mérték-
egység feltüntetése a kJ után?”

Erre vonatkozott tehát az a válasz, hogy

- egyrészt valamennyi mértékegységgel rendelkezõ adatot SI
mértékrendszerben kell megadni és második jelölésként alkalmazható
bármilyen más mértékrendszer,

- másrészt az élelmiszerek energiatartalmát az MÉ vonatkozó
elõírásának megfelelõen kell feltüntetni.

A Magyar Élelmiszerkönyv elõírása, az MÉ 1-1-90/496 nem a kötelezõ
szóhasználatról rendelkezik, hanem arról hogy milyen információkat,
milyen mértékegységben kell a tápérték-jelölésben feltüntetni. Az
energiaérték jelölésére tehát természetesen használható az energiatartalom
szó.

73. Kérdés:

1. Az MÉ 2-13 Húskészítmények irányelv 14. fejezete a „Megnevezés”
pontban elõírja a baromfifajra és a testtájra való egyértelmû utalást. Ez a
követelmény a 14. fejezet teljes egészére vagy csak a 14.1.
termékcsoportra (gyorsfagyasztott, panírozott baromfihús) vonatkozik?

2. Mennyi a csomagolt zsemlemorzsa tömegének felsõ határa?

Válasz:

1. Az irányelv általános elvei alapján a termékcsoportoknál meghatározott
elõírások a csoportba sorolt valamennyi termékre vonatkoznak, kivéve,
ha utalás történik az attól való eltérésre. Ennek megfelelõen a
baromfifajra és a testtájra történõ utalás az egész termékcsoportra
vonatkozik. A testtájra történõ utalás azonban nem értelmezhetõ pl. a
14.2. csoportba tartozó vagy hasonló termékeknél.

A hamarosan sorra kerülõ irányelv módosításkor ez a rész pontosításra
kerül.

2. Az MÉ 1-1-75/106 számú elõírás azokra a termékekre vonatkozik,
amelyek legfeljebb 10 kg csomagolási egységben kerülnek forgalomba.
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Nem írja elõ az elõírás, hogy ettõl eltérõ csomagolási egység nem
kerülhet forgalomba.

Forgalmazható tehát a zsemlemorzsa akár 25 kg-os nagyfogyasztói
csomagolásban is, de erre az említett elõírás nem alkalmazható. Az
MÉ 2-81 irányelvben a zsemlemorzsa egyedi fogyasztói csomagolására
vonatkozó kitétel az irányelv hamarosan megjelenõ módosításában már
nem fog szerepelni.

74. Kérdés - válasz:

Kifogásolt feliratú csomagolóanyag felhasználási engedély kiadására az
élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény és a végrehajtására kiadott
1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet nem ad lehetõséget.

A kifogás okának függvényében az illetékes Állategészségügyi és
Élelmiszer Ellenõrzõ Állomással kel megbeszélni, egyeztetni a kérdéses
csomagolóanyag felhasználási lehetõségeit, figyelembe véve a felirat
változtatás végrehajtásának idõpontját és a további esetleges technikai
megoldásokat.

75. Kérdés:

Õszibarack-narancs gyümölcsitalhoz felhasznált õszibarack velõt és
narancssûrítményt milyen formában kell a címkén feltüntetni?

Válasz:

A vonatkozó szabályozás az MÉ 2-98 Üdítõitalok és gyümölcsitalok
irányelv 5.1.2. pontja - szerint a felhasznált gyümölcs alapanyag
mennyiségének feltüntetése kötelezõ.

Az, hogy narancssûrítmény vagy pedig a vele egyenértékû narancslé
hányad kerül feltüntetésre nem szabályozott, tehát ez az elõállító saját
döntése. Figyelembe véve a fogyasztók megfelelõ tájékoztatását, mégis
célszerûbb, ha a 20 %-os õszibarack-narancs gyümölcsital összetevõinek
felsorolásánál egyértelmûen megjelenik a 20 %, tehát: õszibarackvelõ 12 %
és narancslé 8 %.

76. Kérdés - válasz:

A Húskészítmények Szakbizottság 1999. március 25-i ülésén kialakított
álláspont alapján a szeparált hús pontosított meghatározása a következõ:

Szeparált hús: a vágóállatok húsos vöröscsontjairól gépi berendezéssel
leválasztott szövetek homogenizálása után nyert termék. Tilos a nyers és
fõtt fejhús, csöves csontok, köröm, farokhús szeparálása.
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77. Kérdés:
Mi és hol található az ital, illetve italpor meghatározása?

Válasz:
A Magyar Élelmiszerkönyvben nincs megfogalmazva és a jövõben sem

fog szabályozásra kerülni ez a két fogalom. Az „ital” szakmailag nem
értelmezhetõ, hiszen ez minden folyékony élelmiszerre használható
megnevezés. Az Élelmiszerkönyvben üdítõital, gyümölcsital, szeszesital
definíciók és termékleírások szerepelnek. Az „italpor” élelmiszerkönyvi
meghatározását a termékcsoportnak a fogyasztásban elfoglalt kis aránya
miatt nem látszik szükségesnek.

Támpontot adhat esetleg a még hatályban lévõ MSZ-08 1189-83
szabvány, amely a „Pezsgõ és üdítõital porok” minõségi követelményeit
határozza meg. A szabvány a következõk szerint fogalmaz:

Pezsgõ italpor: szacharózból, nátrium-hidrogénkarbonátból, borkõsavból
vagy citromsavból, ízesítõ- és színezõanyagokból keveréssel egynemûsített
termék, amelybõl hideg víz hozzáadásával teljes oldódás után kellemes
illatú, üdítõ ízû, a felszabaduló szénsavtól pezsgõ ital készíthetõ.

Üdítõitalpor: olyan készítmény, amelybõl ivóvíz vagy szénsavas víz
hozzáadásával kellemes gyümölcsös illatú, üdítõ hatású ital készíthetõ.

78. Kérdés:
Sütõipari termékekben milyen tejkészítmények használhatók fel?

Válasz:
Az ME 2-81 Sütõipari termékek irányelvben a termékcsoportoknál

felsorolt felhasználható „tejkészítmények” pontosítása már a szakbizottsági
ülésen is megtárgyalásra került.  A szakbizottság döntése alapján a
„tejkészítmények” szót törölték és az irányelv módosításában a következõ
tej eredetû  anyagok – ahol az indokolt – szerepelnek a felsorolásokban:

– tej, tejpor – tejsavó, tejsavópor

A tejpornál lényeges megemlíteni, hogy lehet különbözõ zsírtartalmú, de
jellemzõje, hogy a zsírmentes tej-szárazanyagban az alkotórészek aránya
megegyezik az alapanyag tej zsírmentes szárazanyagában levõkével.

A pontosítás várhatóan 1999. II. félévében kerül meghirdetésre.

79. Kérdés - válasz:
A TESCO áruház pizzagyártásával kapcsolatban a Gazdasági Miniszté-

rium Belpiaci és Fogyasztóvédelmi Fõosztályával való egyeztetés alapján a
következõ állásfoglalás kiadására került sor:

A levelében leírt – és a következõkben idézett – gyártástechnológia
szerint az áruház által végzett pizzagyártás élelmiszerelõállító tevékenység.

Felhasznált anyagok:

- készresütött pizzatészta (TESCO Sütõüzeme által gyártott) vagy
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- gyorsfagyasztott elõsütött pizzatészta, amely polietilén zacskóban és
karton dobozban, csomagolva érkezik 40 db (24 db),

- dresszingek, húskészítmények, konzervipari és gyorsfagyasztott
termékek, a saláta-elõkészítõbõl származó mosott, szeletelt, kockázott
stb. termékek.

A gyorsfagyasztott pizzatészta tárolása a mirelite hûtõben -20 °C-on
történik. A készresütött pizzatészta a napi gyártás során igény szerint
gyártva kerül folyamatos felhasználásra. A gyorsfagyasztott elõsütött
pizzatésztát a csemege pultnál lévõ hûtõszekrényben defrosztálják. A
csemege pultnál a pizzatésztákat készre töltik, díszítik és fóliába
csomagolják. Értékesítésig a félkész csomagolt pizzaféleségeket a csemege
pultnál kihelyezett +3 és +5 °C között hûtött  pultban tárolják.
Fogyaszthatósági idõtartam: 48 óra.

80. Kérdés - válasz:

A 45/1999. (IV. 30.) FVM-EÜM-GM együttes rendelet 3. sz.
mellékletének 7. pontja arról rendelkezik, hogy az az élelmiszerekrõl szóló
1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM
rendelet 16. mellékletében a gyümölcskocsonya szót le kell cserélni
kandírozott, cukrozott gyümölcs szavakra. A módosítás fordítási hiba
miatt vált szükségessé, mivel az eredeti EU direktívában kandírozott,
cukrozott gyümölcs szerepel.

A melléklet az élelmiszerek elõállításához felhasznált anyagok
felsorolásánál megengedett gyûjtõneveket határozza meg, ami jelen
esetben azt jelenti, hogy pl. cukrozott narancsot és cukrozott almát is
tartalmazó élelmiszer jelölésében az összetevõk felsorolásánál elegendõ a
„kandírozott, cukrozott gyümölcs” szöveg feltüntetése.

A szóban forgó melléklet, illetve a rendelet azzal nem foglalkozik, hogy
a megadott gyûjtõnevek önálló termékmegnevezésként milyen feltételekkel
használhatók vagy egyáltalán használhatók-e.

81. Kérdés:

Élelmiszerelõállító tevékenység-e a tojáslé-elõállítás?

Válasz:

Az 1999. április 26-ával keltezett megkeresésre az a tájékoztatás került
kiadásra, hogy a tojáslé-elõállítás az Élelmiszertörvény vonatkozó definí-
ciója alapján feldolgozott élelmiszerelõállító tevékenységnek minõsül.

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény 2. § (13) bekezdése
szerint:

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 45, 1999/3



170

„ feldolgozott élelmiszer: minden olyan élelmiszer, amelyet az
élelmiszer nyersanyag eredeti állapotát lényegesen megváltoztató
élelmiszer-elõállítási mûveletekkel hoztak fogyasztásra kész állapotba”

82. Kérdés:

A 45/1999. (IV.30.) FVM-EüM-GM rendelet 5. § 4. pontjában foglaltak
alapján a géntechnológiai beavatkozásból származó összetevõ 2 %-os
mennyisége a késztermékre vagy az adott összetevõre vonatkozik?

Válasz:

A feltüntetési kötelezettség szempontjából jelentõs 2 %-os határ az
összetevõre vonatkozik és nem a késztermékre.

Tehát, ha egy termék pl. szójalisztet 4 %-ban tartalmaz, és ennek a 4 %-
nak több, mint 2 %-a GMO, akkor azt fel kell tüntetni a jelölésben. Ha több
összetevõ is tartalmaz összetevõnként több, mint 2 % GMO-t, akkor
minden egyes összetevõnél fel kell tüntetni ennek tényét a hivatkozott
rendelet 11. §-ában feltüntetett módon.

83. Kérdés:

32 % zsírtartalmú vajkrém megnevezésében használható-e a „kis
zsírtartalmú” kifejezés helyett a „light” kifejezés?

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2991 Kenhetõ zsiradékok elõírás 5. §-a
rendelkezik a zsírtartalomra való utalás lehetõségeirõl. Ezek szerint a
legfeljebb 41 % zsírt tartalmazó termék – ebben az esetben vajkrém –
megnevezésében alkalmazható vagy a „kis zsírtartalmú” vagy a „light
kifejezés”.

84. Kérdés:

Nevezhetõ-e tejitalnak és engedélyezhetõ-e a tej és permeátum
felhasználásával készült ital (zsírtartalom 2,8 %, zsírmentes sz.a. 7 %,
fehérje 1,6 %, szénhidrát 4,7 %) ?

Válasz:

A „Reggeli tejital” megnevezés a jelzett termékre az MÉ 1-3-1898/97 „A
tej és a tejtermékek” megnevezésének védelme elõírásban foglaltakkal
ütközik, mivel azt sejteti, hogy a termék tej.

A jelenleg még tervezeti formában lévõ MÉ 2-51 Tej és tejtermékek
irányelve módosított összetételû tejkészítmény csoport alatt tárgyalja
ezeket a termékeket. A termékek megnevezésében a tej szó még
szóösszetételben sem szerepelhet.
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Ezeknél a módosított összetételû tejkészítményeknél – figyelembe véve
az MÉ 1-3-1898/97 elõírás 3. paragrafusát – a tej szó csak az alapanyagok,
illetve alkotórészek felsorolásában jelenhet meg. A fentiek
figyelembevételével a szóban forgó termék forgalombahozatalának nincs
akadálya.

85. Kérdés:

Milyen jelöléseket kell feltüntetni a csomagolás frontoldalán?

Válasz:

A jelölés legfontosabb elemei feltüntetésének szabályait a az
élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott 1/1996
(I. 9.) FM-NM-IKM rendelet 34. §-a szabályozza:

„ 34. § (1)  A jelölésben az élelmiszer megnevezését, a nettó
mennyiséget és a minõségmegõrzési idõtartamot vagy az idõtartam
feltüntetési helyére való utalást feltûnõ helyen, egy látómezõben kell
elhelyezni. Ugyanezen látómezõben kell megjelölni az alkoholtar-
talmat, valamint a MÉ elõírása/irányelve alapján feltüntetendõ külön
jelölések közül azt, melyrõl a MÉ így rendelkezik.”

Az erre a paragrafusra már több helyen megjelentetett állásfoglalás a
következõ:

„A jelölés legfontosabb elemeinek itt elõírt elhelyezési szabálya (mely
a 79/112 EU direktívából való) biztosítja, hogy ezeket sem tudatosan,
(pl. a címke tervezõje, a reklám menedzser elképzelése szerint), sem
figyelmetlenségbõl ne lehessen a fogyasztó elõl elrejteni.”

A gyakorlatban sok a vita a „feltûnõ hely” pontos értelmezésérõl. Az
engedélyezõ és az ellenõrzõ hatóságok a következõ értelmezést alakították
ki:

Feltûnõ helynek elfogadható:

- a dobozok alja kivételével bármelyik oldal (kivéve, ha a doboz a
szokásosnál  laposabb, így oldalai aránytalanul kisebbek, pl. pizza
doboz),

- a zacskók eleje és hátulja,

- a hengeres felületek teljes hengerpalástja.

A fentiek alapján tehát nem kötelezõ a jelölésnek a frontoldalon történõ
elhelyezése.
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86. Kérdés - válasz:

A Cheetos’s termékek csomagolásán grafikai elemként, a logo részeként
megjelenõ angol nyelvû szöveggel kapcsolatban kértek állásfoglalást.
Véleményük megerõsítését kérik arra vonatkozóan, hogy a logo részeként
megjelenõ angol nyelvû szöveget nem szükséges magyar nyelvre fordítani.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari
Fõosztálya által mûködtetett Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az
Élelmiszertörvény és annak 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú
végrehajtási rendelete, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és
irányelvei vonatkozásában hivatott véleményt adni, így konkrét esetek
elbírálására nem hivatott. Ezekben a kérdésekben a gyártó vállalatnak és a
terméket engedélyezõ hatóságnak kell egyetértésre jutniuk.

Célszerû azonban figyelembe venni az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi
XC. törvény és végrehajtására kiadott 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM rendelet
elõírásait, amely egyértelmûen fogalmaz a termék jelölését, megnevezését
illetõen, így többek között:

Tv. 18. § (1): A belföldi forgalomba kerülõ élelmiszer csomagolásán jól
olvashatóan, magyar nyelven, közérthetõ módon kell feltüntetni a
fogyasztók tájékoztatásához és az ellenõrzéshez szükséges adatokat.

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

Vhr. 34. § (4) A belföldön elõállított és forgalomba hozott élelmiszerek a
magyar szöveggel azonos értelmû idegen nyelvû jelöléssel is
elláthatók. A magyar nyelvû jelölések közül az (1) bekezdésben
felsoroltaknak egy látómezõben kell lenniük, megfelelõ szövegrészeik
betûnagysága pedig nem lehet kisebb az idegen nyelvûénél.

87. Kérdés:

Természetazonos aromával ízesített instant kávéitalpor megnevezésére, a
minõségi követelményekre és az ízesítõ anyag grafikai ábrázolására mi az
érvényes szabályozás?

Válasz:

1. Az instant kávéitalpor minõségi követelményeit a Magyar
Élelmiszerkönyv 2-86 számú irányelve tartalmazza, a Kávéspecialitások
csoportban (MÉ 2-86/5). A Magyar Élelmiszerkönyv 2-84 számú
irányelve az édesipari termékekre vonatkozik, így elõírásait nem lehet
alkalmazni a kávéféleségekre.
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2. Az MÉ 2-86/5 irányelv jelölési pontja meghatározza, hogy ízesített
termék esetében az ízesítésre utalni kell, nem tér ki azonban arra, hogy
ezt milyen szavakkal kell megtenni, de arra sem, hogy aromával ízesített
termékek esetében megjeleníthetõ-e az ízt adó anyag képe, rajza. Ilyen
esetben, amikor a termékre vagy 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 tegye
lehetõvé megkülönböztetését olyan termékektõl, amellyel
összetéveszthetõ.

A lényeg, 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 kapja a csokoládé ízt. Hasonló
az álláspont a grafikai ábrázolással összefüggésben 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 tartalmaz.

88. Kérdés

A vízzel visszaállított savópor és írópor, mint alapanyag felhasz-
nálásával, valamint cukor, kakaó és aroma hozzáadásával elõállított termék
nevezhetõ-e „kakaós ital”–nak?

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 1999. június 9-i ülésén megtár-
gyalta és 2-51 számú irányelvként elfogadta a „Tej és tejtermékek”
irányelvét, amelynek 3. termékcsoportja tartalmazza a MÉ 2-51/03
azonosító számú „Tejkészítményeket” és azokon belül – MÉ 2-51/03/12
azonosító számmal – a „Módosított összetételû készítmények”
termékcsoportot. Az utóbbira, egyebek között, megengedi a savópor és
írópor, valamint a víz, mint alapanyagok, továbbá az élelmiszeriparban
engedélyezett ízesítõ- és adalékanyagok használatát is. Az ilyen termék
megnevezésében a tej vagy erre utaló szó nem szerepelhet.
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Az irányelv 2000. január 1-i hatállyal kerül közzétételre. Ebben az
esetben az a helyes, ha az új termék engedélyezésekor a termelõk és a
hatóságok már most az irányelv szerint járnak el.

89. Kérdés:

1. Szabad-e több adalékanyagot (esetükben módosított
burgonyakeményítõt) egyidejûleg felhasználni egy adott élelmiszerben?

2. A Potex elnevezésû 70 % rosttartalmú terméküket figyelembe kell-e
venni a húskészítményekre vonatkozó 2 %-ban maximált szénhidrátnál?

Válasz:

1. Ha ez az adalékanyag-felhasználás – az Élelmiszertörvényben, illetve a
Magyar Élelmiszerkönyvben rögzített – általános és speciális
szabályainak megfelel, természetesen igen.

2. Igen! Ha az adott termék leírt egészségügyi elõnyeit ki akarják
használni, akkor különleges táplálkozási célú élelmiszer készíthetõ vele,
melyet külön kell engedélyeztetni. Ilyen terméknél (pl. magas
rosttartalmú felvágott) az egyedi engedélyezés az Élelmiszerkönyvben
elõírtnál nagyobb szénhidrát mennyiséget is megengedhet.

90. Kérdés:

Védõkultúra adagolás melletti, hagyományos, 90 napos érlelésû penészes
szaláminál milyen jelölést kell alkalmazni?

Válasz:

Az Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az Élelmiszertörvény és annak
1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú végrehajtási rendelete, továbbá a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és irányelvei vonatkozásában hivatott
véleményt adni, így konkrét esetek elbírálására nem hivatott. Ez az
elõállító, illetve az ellenõrzõ hatóság feladata.

Tekintettel azonban arra, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv 2-13
irányelvében a szalámikra vonatkozó elõírás nem is ad lehetõséget a
hagyományos érlelésû szalámiknál védõkultúra használatára, feltétlenül
szükséges a kérdés szakmai tisztázása. Megkeresése a Húskészítmények
Szakbizottság elé kerül.

91. Kérdés:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának segítségét kérték az
RL 60 rozsliszt alacsony fehérjetartalmával kapcsolatos bírság ügyében.

Válasz:

Az Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az Élelmiszertörvény és annak
1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú végrehajtási rendelete, továbbá a
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Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és irányelvei vonatkozásában hivatott
véleményt adni, így konkrét esetek elbírálására – különös tekintettel az
Állomások által kirótt büntetések felülvizsgálatára – nem hivatott. Ez az
elõállító, illetve az ellenõrzõ hatóság, valamint viták esetén a megfelelõ
fellebbviteli fórumok joga és kötelessége.

A fentiek ellenére nem lenne helyes a felvetett probléma mellett elmenni,
így a megkeresés óta eltelt idõszakban további információkat gyûjtöttünk a
rozslisztek fehérjetartalmára vonatkozóan. Meg kellett azonban állapítani,
hogy rendkívül kevés mérési adat áll rendelkezésre a vizsgáló
laboratóriumokban, illetve a gyártóknál. Ennek oka részben abban rejlik,
hogy a rozsliszt-felhasználás sajnálatos módon elég kis mennyiségû,
másrészt azonban abban, hogy a fehérjetartalom nem a leglényegesebb
paramétere a rozslisztnek. A Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó
irányelvébe bekerült határértéket döntõen a nemzetközi szakirodalmi
adatok alapján fogadták el. Ezért a témában érintett szakemberek
véleménye szerint ennek az élelmiszerkönyvi elõírásnak a felülvizsgálata
ajánlatos és amennyiben egy szélesebb érdekeltségû kör változtatást tart
szükségesnek, akkor az irányelv módosítása várható.

92. Kérdés - válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságának véleményét kérték a
következõ új termékek megnevezésével kapcsolatban:

„Baromfihúsos Olasz felvágott”     „Baromfihúsos Zala felvágott”

Az Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az Élelmiszertörvény és annak
1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú végrehajtási rendelete, továbbá a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és irányelvei vonatkozásában hivatott
véleményt adni, így konkrét esetek elbírálására nem hivatott.

Megkeresésükben szereplõ kérdés azonban a Magyar Élelmiszerkönyv
alkalmazásának egyik általános kérdéskörét veti fel:

A Magyar Élelmiszerkönyvben szabályozott egyedi termékeket csak az
ott felsorolt összetevõkbõl és a meghatározott minõségben szabad
elõállítani. Ennek megfelelõen tehát baromfihúst nem megengedet
beletenni az Olasz, illetve a Zala felvágott termékekbe még akkor sem, ha
ezt a megnevezésben deklarálni kívánják. Azonban természetesen nincs
akadálya annak, hogy a tervezett terméket forgalmazzák, de annak neve
nem tartalmazhatja az Olasz felvágott, illetve Zala felvágott megnevezést.

93. Kérdés:

A „kenhetõ kakaótartalmú nugátkrém” termékekre van-e élelmiszer-
könyvi szabályozás és milyen vámtarifa kategóriába sorolhatók?
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Válasz:

Az FVM Élelmiszeripari Fõosztálya által gondozott élelmiszer-
szabályozási rendszer (Élelmiszertörvény, rendeletek, Magyar
Élelmiszerkönyv) a fogyasztók egészségének, anyagi érdekeinek és a piaci
versenytisztaság védelme érdekében készül. Csak azokat a termékeket
szabályozza, amelyek ezen célok érdekében különösen fontosak. E
szabályozás tehát – mint sehol a világon – nem az élelmiszerek vám vagy
adó szempontjából történõ besorolására készül.

A kenhetõ nugátokra egyébként nincs termékszabályozás és az elõzõek
szerint a vámkategória besorolásukra vonatkozó kérdés e formában
válaszolható meg.

94. Kérdés - válasz:

Megerõsíthetõ az a vélemény, hogy sem a Magyar Élelmiszerkönyv
1-2-95/2, „Az élelmiszerekben használható adalékanyagok”, sem pedig az
MSZ 14476 „Élelmiszer adalékanyagok és technológiai segédanyagok”
szabvány nem sorolja a tejfeldolgozásban használatos baktériumkultúrákat
az adalékanyagok vagy a segédanyagok közé.

95. Kérdés

Kínai éttermek részére importálni kívánt gyümölcsbor kiszerelési
egysége 0,6 liter. Kiegészíthetõ-e a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó
elõírásában a gyümölcsborokra engedélyezett térfogat a 0,6 literes
térfogategységgel?

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-75/106 számú elõírása a fogyasztói
forgalomba hozott élelmiszerekre vonatkozik. Az említett importált kínai
borkülönlegesség a vendéglátóiparban kerül felhasználásra, így erre a
termékre nem vonatkoztatható a hivatkozott elõírás. Az elõzõek alapján
tehát a 0,6 literes Litchibor importálásának a csomagolási egység
szempontjából nincs akadálya.

96. Kérdés:

Az üdítõ- és gyümölcsitalok szárazanyag-tartalmát fel kell-e a címkén
tüntetni?

Válasz:

A vonatkozó szabályozás, a 2-98 Üdítõitalok és gyümölcsitalok irányelv
5. Jelölés címû fejezete nem írja elõ a szárazanyag-tartalom feltüntetési
kötelezettséget.
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