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Az Élelmiszervizsgálati közlemények szakfolyóirat az 
elmúlt 60 évben elsősorban a hatósági szakemberek, 
valamint a kutatók és oktatók ismereteinek fejlesztését, 
szakmai tájékozottságának bővítését szolgálta, meg-
célozva az önálló kreativitást is. A jogi kérdések rovata 
egy újabb célközönség érdeklődését kívánja felkelteni, 
ezáltal is segítve az olvasóközönség körének szélesíté-
sét: a gyártók és forgalmazók mindennapjainak kérdé-
sein és problémáin keresztül igyekszik az élelmiszerjog 
értelmezését és a jogkövető magatartást segíteni.

Szívesen írunk le olyan jogi eseteket, amelyekben 
hatósági állásfoglalásokat teszünk közzé egy-egy jogi 
témában, illetve tervezzük az olvasói kérdésekre adott 
akár hatósági, szakértői válaszok közlését is, ahol az 
olvasó több szakmai szervezet véleményét, állásfogla-
lását is megtalálja majd egy-egy témában. 

Rovatindítónkban tehát felhívjuk az olvasók szíves fi-
gyelmét, hogy várjuk megkeresésüket, esetleírásaikat, 
kérdéseiket, amelyekre igyekszünk majd az illetékes 
szakmai területről megkérni a válaszokat, és emellett 
saját munkákkal is hozzájárulunk a téma pontosabb 
megértéséhez, további gondolatok ébresztéséhez.

Bármely szakmai területen megállapíthatjuk, hogy a 
jogi, állami befolyás érvényesülésének három módszere 
valósulhat meg: hagyományos szabályozás a közigaz-
gatáson keresztül (közvetlen befolyással); gazdasági, 
piaci szabályozáson keresztül (közvetett módszerrel); 
és önszabályozással, például szabványok önkéntes 
alkalmazásával [2]. Rovatunkban helyet kívánunk adni 
mindhárom módszer szabályozási ismertetésének, 
így szeretném kiemelni, hogy mind a működéseket 
befolyásoló rendszerszabványok, mind a termékekre 
vonatkozó szabványok alkalmazásának előnyeit, 
hátrányait, vagy akár rejtett buktatóit is szívesen bemu-
tatjuk, és megjelenést biztosítunk ezen cikkek számára 
is. 

Várjuk javaslataikat, kérdéseiket, témafelvetéseiket és 
cikkeiket a következő e-mail címre: martin.andrea@
wessling.hu

Legal questions
Andrea Martin

Launching the column:  
Our goal is to interpret food law!

For the last 60 years, the main goal of the Journal of 
Food Investigatons was to broaden the knowledge of 
authority experts, researchers and educators, to in-
crease their professional informedness, also targeting 
individual creativity. The purpose of the legal ques-
tions colunm is to arouse the interest of another target 
group, thus widening the circle of readers: it strives to 
interpret food law and ensure compliance with the law 
via everyday questions and problems of manufacturers 
and distributors.

We will willingly describe legal cases where authority 
statements are available on certain legal topics, and 
publication of authority or expert answers to read-
ers’ questions is also planned where the opinions and 
statements of several professional organizations on a 
certain topic will be available to our readers.

In our first column we invite our readers to submit their 
requests, case descriptions and questions for which 
we will try to obtain the answers from the relevant pro-
fessionals and, in addition to this, we will also weigh in 
ourselves to facilitate more thorough understanding of 
the topic and to arouse further thoughts.

There are three ways to exert legal and state influence 
in any professional areas: traditional regulation via 
public administration (direct influence); via economic 
and market regulation (indirect method); and self-reg-
ulation (e.g. by voluntary application of standards). [2] 
We would like to present all three methods of regula-
tion in our column, so I would like to emphasize that we 
will be happy to describe the advantages and disad-
vantages, and even hidden pitfalls of the use of system 
standards affecting operations and product standards, 
and will publish such articles gladly.

Please send your suggestions, questions, topic pro-
posals and articles to the following e-mail address: 
martin.andrea@wessling.hu
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Rovatindító: Célunk az élelmiszerjog értelmezése
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Bevezetés

Cikkünkben bemutatjuk – auditok tapasztalati ténye-
ire támaszkodva –, hogy mit kell megtudnunk az élel-
miszer csomagolóanyagok beszállítói nyilatkozatán 
kívül a termékeink csomagolóanyagáról, mielőtt fel-
használjuk egy adott élelmiszerhez közvetlenül érint-
kező anyagként. Foglalkozunk a műanyagalapú cso-
magolóanyagok és tárgyak összkioldódás-vizsgálati 
jegyzőkönyvek tartalmi követelményeivel is.

Jogi keret: Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
műanyag csomagolóanyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK ren-
delete (2004. október 27.) „az élelmiszerekkel rendelte-
tésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, 
valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelvek ha-
tályon kívül helyezéséről” létrehozta az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tár-
gyak általános szabályozási keretét. A tudományos ha-
ladás figyelembevétele érdekében az új jogszabályi keret 
engedélyezi olyan „aktív” és „intelligens” csomagolások 
bevezetését, amelyek meghosszabbítják az élelmisze-
rek eltarthatóságát vagy információkkal szolgálnak azok 
frissességéről (például az élelmiszer minőségromlásakor 
megváltozik a csomagolás színe). Ezt a rendeletet min-
den olyan anyagra és tárgyra alkalmazni kell, amelynek 
rendeltetése, hogy élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön: 
mindenféle csomagolóanyagra (műanyag és üveg), pa-
lackokra, evőeszközökre, valamint a címkékhez használt 
ragasztókra és nyomdafestékekre [1]. Hasznos egysze-
rű témakeresőként alkalmazhatjuk az uniós jogszabály 
összefoglaló internetes felületet, amelyről az előző rövid 
tartalmat hivatkoztam [1]. 

Külön intézkedések hatálya alá tartozhat a rendeletben 
megjelölt 17 anyag- és tárgycsoport (például: ragasz-
tók, kerámiák, üveg). Ezek között vannak a műanyagok 
is. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok-
ból és műanyag tárgyakból mérgező anyagok kerülhet-
nek az élelmiszerekbe nem megfelelő csomagolóanyag 
gyártói elkötelezettség illetve tevékenység miatt. Az 
emberi egészség károsodásának megelőzése érdeké-
ben az Európai Unió egyedi követelményeket határozott 
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Hogyan értékeljük a műanyagalapú 
csomagolóanyag-beszállítónk 
megfelelőségi nyilatkozatát?

How to evaluate the 
declaration of compli-
ance of a plastic-based 
packaging material 
supplier?
Andrea Martin

Introduction

This article shows – based on experimental facts of 
audits – what we need to know, in addition to the dec-
laration of compliance of food packaging materials 
provided by the suppliers, about the packaging materi-
als of our products before using it as a material that 
comes into direct contact with a given food item. We 
will discuss the expectations for the overall migration 
test reports of plastic-based packaging materials and 
products too.

Legal framework: Plastic packaging materials com-
ing into contact with food

A general regulation framework for materials and prod-
ucts coming into contact with foods was established 
by Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Par-
liament and of the Council of 27 October 2004 on ma-
terials and articles intended to come into contact with 
food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/
EEC. Taking into consideration scientific progress, the 
new law allows the introduction of „active” and „intel-
ligent” materials that increase the shelf life of foods or 
provide information on their freshness (e.g. the colour 
of the packaging changes when food quality deterio-
rates). This law is to be applied for all materials and 
articles that come into contact with foods: all packag-
ing materials (plastics and glass), bottles, eating uten-
sils, and also adhesives and printing inks used for the 
labels [1]. There is a very useful web-based search 
engine on EU legislation that was used to obtain the 
above short content [1].

There are 17 groups of materials and articles which 
may be covered by specific measures (e.g. adhesives, 
ceramics, glass). This list includes plastics. Toxic sub-
stances might leach into foods from plastics and plas-
tic articles coming into contact with foods due to inad-
equate packaging material manufacturer commitment 
or activity. To prevent human health damage, unique 
requirements were determined by the European Union: 
on the one hand, leaching limits were set forth for the 
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meg: egyrészt kioldódási határértékeket az érintett 
anyagok és tárgyak összetevőire vonatkozóan, más-
részt meghatározza az élelmiszer-biztonságot garan-
táló használat pontos feltételeit a Bizottság 10/2011 
rendelete révén: „az élelmiszerekkel rendeltetéssze-
rűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag 
tárgyakról”.

Így az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezés-
be kerülő műanyagoknak és mű-anyag tárgyaknak 
az alábbiaknak kell megfelelniük:

•	 az 1935/2004/EK rendeletben foglalt hasz-
nálatra, címkézésre és nyomon-követhető-
ségre vonatkozó követelmények [2];

•	 a 2023/2006/EK rendeletben megállapított 
helyes gyártási gyakorlatok [3];

•	 a 10/2011 rendeletbe foglalt, az összetételre 
és a megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó 
követelmények [4];

A fenti rendeletek tartalmi bemutatása helyett egy 
esettanulmányon keresztül mutatom be az élelmi-
szeripari gyártó részéről elvárható jogkövető maga-
tartás legfontosabb szempontjait.

Esettanulmány leírása

MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti élelmi-
szerbiztonsági irányítási rendszer tanúsí-tó auditjai 
során vizsgálat alá kell vonni az alapanyag- és cso-
magolóanyag beszállítókkal történő kapcsolattartást 
is. Auditori tapasztalataink alapján állítottunk össze a 
következő jellemző helyzetet bemutató oktatási eset-
tanulmányt: 

A gyártó élelmiszertermékeit műanyag flakonban for-
galmazza. Az auditor kéri, hogy mutassák be a hasz-
nált csomagolóanyagok megfelelőségét. A szabvány 
a 7.3.3.1. és 2. pontjában a végtermékek jellemzői 
között azonosítja a csomagolást, és elvárja az ezzel 
kapcsolatos, jogszabályokban előírt élelmiszerbiz-
tonsági követelmények ismeretét, valamint doku-
mentumokban történő megfelelő részletességű leí-
rását, beleértve az élelmiszer-biztonsági szempont 

szerinti elfogadási kritériumait vagy előírásait. Így 
az élelmiszergyártó sem kerülheti el, hogy bizonyos 
ismereteket szerezzen a csomagolóanyagok elvárt 
tulajdonságairól illetve a vonatkozó jogszabályi köve-
telményeiről.

Az auditor kérésére a társaság csomagolóanyag be-
szerzéssel foglalkozó munkatársa két különböző fla-
kon, két eltérő magyar beszállítójának nyilatkozatait, 
illetve beküldött analitikai vizsgálati jegyzőkönyve-
it mutatja be. Az auditor kéri a beszállítókkal kötött 
szerződések szakmai tartalmának bemutatását is.

Anélkül, hogy az audit során feltárt esetleges elté-
réseket ismertetném, a következőkben bemutatom, 
mely szempontokat ajánlott figyelembe venni egy 
csomagolóanyag beszállító kiválasztása és értékelé-
se során.

Esettanulmány tapasztalatai

Mire legyünk tekintettel minden esetben egy 
műanyag alapú csomagolóanyag beszállító kivá-
lasztása során?

1. Kérjünk specifikációt, termék-adatlapot a termék-
ről, és értékeljük a műszaki paramétereket, hogy 
megfelelő-e a mi gyártási technológiánkhoz. Nézzük 
meg a termék alapanyagát, értékeljük, hogy egyér-
telműen megfogalmazták-e a dokumentumban a 
10/2011 rendeletbe foglalt összetételre vonatkozó 
ismérveket.

2. Kérjünk megfelelőségi nyilatkozatot a termékről, 
és vizsgáljuk meg, hogy megfelel-e a 10/2011 rende-
let IV. mellékletének. A melléklet 9 fő pontban foglalja 
össze a kötelező adatokat. Ezek közül itt emelem ki: 
a műanyag tárgyak használati előírásai, benne meg 
kell nevezni az élelmiszertípusokat, amelyekkel érint-
kezésbe kerülhet, a vonatkozó kezelési és tárolási 
időt és hőmérsékletet, valamint azt a viszonyszámot, 
amely jellemzi az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő 
felszín és a térfogat arányát, és amelyet figyelembe 
vettek a csomagolóanyag megfelelőségének megál-
lapításához.
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components of the materials and articles involved, and 
on the other hand, exact conditions for use ensuring food 
safety were determined by Commission Regulation (EU) 
No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and 
articles intended to come into contact with food.

Thus, plastic materials and articles coming into contact 
with food must satisfy the following:

•	 requirements for the use, labelling and traceabil-
ity set forth in Regulation (EC) No 1935/2004 [2];

•	 good manufacturing practice according to Com-
mission Regulation (EC) No 2023/2006 [3];

•	 requirements for composition and declaration of 
compliance set forth in Commission Regulation 
(EU) No 10/2011 [4].

Instead of detailed descriptions of the above regulations, 
most important aspects of compliance with the law on the 
part of a food manufacturer are shown through a case 
study.

Case study

During the certifying audit of a food safety management 
system according to standard MSZ EN ISO 22000:2005 
communication with suppliers of raw materials and pack-
aging materials should be investigated. The following edu-
cational case study demonstrating a typical situation was 
compiled based on our auditing experiences: 

Food products of a manufacturer are distributed in plas-
tic bottles. Demonstration of the adequateness of the 
packaging materials used is requested by the auditor. Ac-
cording to sections 7.3.3.1 and 2 of the standard, one of 
the characteristics of the end product is the packaging, 
so knowledge of relevant legally prescribed food safety 
requirements is expected, and also their descriptions in 
suitably detailed documents, including acceptance cri-
teria or prescriptions in terms of food safety. Thus, it is 
unavoidable for the food manufacturer to obtain certain 
knowledge about expected properties of packaging ma-
terials and the requirements of relevant laws.

At the request of the auditor, declarations and analytical 
reports for two different bottles by two different Hungar-
ian suppliers are presented by the person responsible for 
the procurement of packaging materials at the company. 
Summary of the professional content of supplier contracts 
is also requested by the auditor.

Without reviewing possible deviations found during the 
audit, aspects that should be considered when select-
ing and evaluating a packaging material supplier are de-
scribed below.

Experiences of the case study

What should be considered every time when selecting 
a supplier of plastic-based packaging materials?

1. A specification and a product sheet should be request-
ed, and technical parameters should be evaluated wheth-
er they are suited to our manufacturing technology. Con-
sider the raw material of the product and evaluate whether 
composition criteria set forth in Regulation 20/2011 are 
described in the document unambiguously.

2. A declaration of compliance should be requested and 
checked for compliance with Annex IV of Regulation 
10/2011. Mandatory data are summarized in the Annex 
in nine main points. A few are highlighted here: specifica-
tions on the use of the plastic articles, such as the types 
of food with which it is intended to be put in contact, time 
and temperature of the treatment and storage in contact 
with the food, and the ratio of food contact surface to vol-
ume used to establish the compliance of the packaging 
material.

3. How is traceability achieved for the product? If there 
are no data about this in the specification, a description 
should be requested from the manufacturer, and the size 
of the traceable lot in case of a recall should be estab-
lished.

4. If there are no detailed results of the overall migration 
test in the specification (not mandatory in all cases, so 
presumably there will be no detailed information about 
it, since only materials restricted in terms of use in foods 
are required to be declared), reports of the analyses per-
formed should be requested.

When evaluating the contents of overall migration test 
reports of plastic articles and packaging materials, the 
following should be considered:

1. Were the analyses accredited? The most important 
data is not the accredited status of the laboratory, but the 
approved status of the given analytical method.

2. Was the identification of the article to be analyzed ex-
act: are there photographs of the article in the report, are 
there dimensions, data and description of the raw material 
of the plastic. Are there parts of the product specified that 
are made of different raw materials or is there a reference 
to having a uniform raw material?

3. Are most extreme conditions for time and temperature 
of treatment or storage specified in the report, or is there 
a reference that the product is made of a material that has 
been in contact with foods in a known way?

4. What food simulants were used during the analysis of 
the product? How were they selected? Materials and arti-
cles coming into contact with all types of foods should be 
analyzed using the following food simulants: „A” (10 v/v 
% ethyl alcohol), „B” (3 m/v % acetic acid) and „D2” veg-
etable oil with a certain fatty acid composition. If there are 
no substances present that can react with the acidic food 
stimulant or the food, food stimulant „B” can be omitted. 
Food category specific assignment of food stimulants is 
summarized in Table 2 of Annex III of the Regulation, so it 
can be determined easily by the food manufacturer which 
stimulants should be used when testing the packaging 
material of their product.

5. If the product is made of parts manufactured from dif-
ferent raw materials, then these parts should be analyzed 
separately and the test report should reflect this.

6. When performing compliance testing, organoleptic 
analyses are expected to be included in the test report.

7. It should be stated by the supplier in all cases whether 
results and the applicability of the packaging material, in-
cluding a list of foods that can be stored in it, were evalu-
ated by the testing laboratory itself or by another profes-
sional organization based on the test report.
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3. Hogyan valósul meg a termék esetében a nyo-
monkövethetőség? Ha erre vonatkozóan nincs adat 
a specifikációban, kérjünk erre vonatkozóan leírást a 
gyártótól, pontosítsuk, hogy egy visszahívás esetén 
mekkora a nyomonkövethető tétel nagysága.

4. Ha a specifikációban nem szerepel részletesen 
az összkioldódási vizsgálat eredménye (nem köte-
lező minden esetben, így feltételezhetően nem lesz 
erre vonatkozóan részletes információ, hiszen csak 
az élelmiszerekben való felhasználásuk tekintetében 
korlátozás alá eső anyagokról kell nyilatkozni), kérjük 
be az elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyveit.

Műanyag tárgyak, csomagolóanyagok összkiol-
dódási vizsgálati jegyzőkönyv tartalmi értékelése-
kor a következőket vegyük figyelembe:

1. Akkreditált vizsgálat történt-e: nem a laboratórium 
akkreditáltsága a legfontosabb adat, hanem az adott 
vizsgálati módszer elismertsége.

2. Megtörtént-e pontosan a vizsgálandó tárgy azonosí-
tása: szerepel-e a jegyzőkönyvben fénykép a tárgyról, 
méretek, adatok és a műanyag alapanyagának meg-
adása. Meghatározták-e a termék olyan részeit, ame-
lyek eltérő alapanyagokból készültek, illetve utalnak-e 
az egységes alapanyag meglétére?

3. Meghatározásra került-e a jegyzőkönyvben a leg-
szélsőségesebb időtartambeli és hőmérsékletbeli fel-
tétel vagy utalás történt-e arra, hogy a termék olyan 
anyag, amely már ismert módon érintkezésbe került 
élelmiszerrel?

4. Milyen élelmiszer-utánzó modellanyagokat alkal-
maztak a termék vizsgálatakor? Miért történt azok 
kiválasztása? Valamennyi élelmi-szertípussal ren-
deltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és 
tárgyak vizsgálatát az „A” (10 térfogat %-os etil-al-
kohol), a „B” (3 vegyes (m/V) %-os ecetsav), és a 
„D2” meghatározott zsírsav-összetételű növényi olaj 
élelmiszer-utánzó modellanyaggal kell elvégezni. Ha 
azonban nincsenek jelen olyan anyagok, amelyek 
esetében előfordulhat, hogy reakcióba lépnek a sa-
vas élelmiszer-utánzó modell-anyaggal vagy élelmi-
szerrel, a „B” élelmiszer- utánzó modellanyaggal tör-
ténő vizsgálat ki-hagyható. A rendelet táblázatosan 
is összefoglalja az élelmiszer-utánzó modellanyagok 
élelmiszerkategória-specifikus hozzárendelését (III. 
melléklet 2. táblázat), így az élelmiszergyártó is köny-
nyen ellenőrizheti, mely modell-anyagok vizsgálata 
szükséges az általa gyártott termék csomagolóanya-
ga esetében.

5. Ha a termék különböző alapanyagból készült ré-
szekből áll, akkor a vizsgálati jegyző-könyvben a ré-
szeinek vizsgálata külön-külön kell megtörténjen.

6. A termék megfelelőségének vizsgálatához elvárha-
tó, hogy a jegyzőkönyv érzékszervi vizsgálati részt is 
tartalmazzon.

7. Minden esetben kérjük a beszállítótól azt is, hogy 
a vizsgáló laboratórium vagy a vizsgálati jegyzőkönyv 

alapján más szakmai szervezet véleményezte-e az 
eredményeket, értékelte-e a csomagolóanyag fel-
használhatóságát megadva a benne tárolható élelmi-
szerek körét.

Következtetések

A vásárlók védelmének és tájékozottságának érde-
kében az Európai Unió megalkotta az élelmiszerek 
csomagolására vonatkozó szabályokat. Az általános 
alapelvek értelmében a csomagolás reklámozása, ki-
szerelése, jelölése nem tévesztheti meg a vásárlót, 
rendeltetés-szerű használata során nem szennyez-
heti az élelmiszert, s ezzel együtt az emberi egész-
ségre sem lehet hatással [5].

A jogszabályi megfelelést azonban nem csak a ható-
ságok kell, hogy ellenőrizzék, hanem az élelmiszer-
ipari gyártónak mindent meg kell tennie annak érde-
kében, hogy az általa forgalmazott termék minden 
alapanyagának jog-szerűségét is ellenőrizze, arról 
meggyőződjön. A tapasztalataink alapján a vizsgált 
tématerületen szükséges még a komoly beszállítói 
ellenőrzés, mert annak ellenére, hogy a jogszabály 
több mint egy éve már kötelezően alkalmazandó, 
mégis sem a csomagolóanyag gyártók, sem az eset-
leges vizsgálatokat megrendelők nem rendelkeznek 
kellő ismerettel ahhoz, hogy dokumentumaikat a ren-
delet előírásainak pontosan megfeleltessék.

Irodalom

[1] Uniós jogszabályok összefoglalói. http://europa.
eu/legislation_summaries/consumers/product_label-
ling_and_packaging/index_hu.htm

[2] Az európai parlament és a tanács 1935/04/EK 
rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel ren-
deltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

[3] A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. de-
cember 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszeűen  
érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatko-
zó helyes gyártási gyakorlatról

[4] A Bizottság 10/2011/EK rendelete (2011. január 
14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-
zésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

[5] Bándi Gy. (2006): Környezetjog. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2006. pp. 73-89, 195-211.
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Conclusions

In order to protect and inform consumers, regulations re-
garding food packaging were issued by the European Un-
ion. General guidelines state that the advertisement, size 
and labelling of the packaging cannot be misleading to the 
customer, under normal conditions it cannot contaminate 
the food, and it cannot have a detrimental effect on hu-
man health [5].

However, legal compliance should be inspected not only 
by authorities. Food manufacturers should also do their 
best to ensure that all raw materials of products marketed 
by them are compliant with legal requirements. Based on 
our experience, thorough supplier inspection is necessary 
in this area, because neither packaging material manufac-
turers, nor potential orderers are knowledgeable enough 
to ensure that their documents comply accurately with le-
gal requirements – even though the regulation has been in 
effect for more than a year already.
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