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Étrend-kiegészítők fogalma
• Az étrend-kiegészítők olyan élelmiszerek, amelyek
– a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és
– koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat
vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással
rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan.
• Megjelenési formájuk:
• kapszula, pasztilla, tabletta, port/szirupot tartalmazó tasak,
folyadékot tartalmazó ampulla, csepegtetős üveg, vagy más
hasonló forma, amely por illetve folyadék kis mennyiségben
történő adagolására alkalmas.

• Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.)
ESZCSM rendelet:
– tápanyagok alatt vitaminok, vagy ásványi anyagok
értendők.

Étrend-kiegészítőkre vonatkozó
szabályozás
• Az étrend-kiegészítőkről szóló EU irányelvnek
megfelelően, a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
életbe lépésével:
– megszűnt az előzetes, kötelező engedélyezés és helyette
csak ún. bejelentési (notifikáció) kötelezettség van:
– a termék címkéjének és adatlapjának benyújtása az OGYÉIhez, legkésőbb a termék piacra helyezésének napján.
– A rendszer nem alkalmas a termék forgalomba
kerülésének megakadályozására, csak a piacfelügyeleti
munkát segíti elő
– probléma, veszély észlelésekor azonnal értesítést kap az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal a további intézkedések
megtétele céljából.
– öbb európai uniós tagállam még a notifikáció lehetőségével
sem él; a hatósági munka kizárólag a panaszbejelentésekre,
vagy a szúrópróbaszerű ellenőrzésekre épít.

Étrend-kiegészítőkre vonatkozó
szabályozás
• 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet pontosan rögzíti:
– az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok és ásványi
anyagok körét,
– meghatározza, hogy mennyi ezek minimális mennyisége a termék
napi adagjában (a napi ajánlott bevitel 15%-a).

• Az egyéb, táplálkozási vagy élettani szempontból fontos
anyagokra (pl. aminosavak, zsírsavak, L-karnitin, taurin,
természetes antioxidánsok, növényi komponensek, kivonatok,
stb.) vonatkozó EU szintű szabályozás jelenleg még nem
harmonizált.

Étrend-kiegészítók jelölése, reklámozása
• Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre és
reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános
előírásokat kell alkalmazni.
• Az étrend-kiegészítők jelölése, megjelenítése, hirdetése nem
állíthatja, vagy sugallhatja, hogy a változatos, kiegyensúlyozott
étrend nem alkalmas a szükséges tápanyagok bevitelére.
• A termékben lévő tápanyagok, táplálkozási, vagy élettani hatású
anyagok mennyiségét a termék jelölésén számszerűen kell
feltüntetni a termék javasolt napi adagjára vonatkoztatva.
• A vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó információt a napi
beviteli referenciamennyiség (NRV) százalékában is meg kell adni.

Étrend-kiegészítók jelölése, reklámozása
• A termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy
sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére,
kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van.
• Az étrend-kiegészítők jelölésénél az alábbiakat is fel kell tüntetni:
– A termékek étrend-kiegészítő megnevezéssel hozhatók
kereskedelmi forgalomba,
– jelölni kell a jellemző tápanyagcsoportok vagy összetevők nevét,
vagy utalást a tápanyagok vagy összetevők jellegére.
– a készítmény napi fogyasztásra ajánlott mennyiségét;
figyelmeztetést, hogy a fogyasztó az ajánlott napi fogyasztási
mennyiséget ne lépje túl, illetve hogy a termék kisgyermekek elől
elzárva tartandó.
– Arra vonatkozó állítást is el kell helyezni, hogy az étrend kiegészítő
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az
egészséges életmódot.

