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Önkéntes elemek (de amennyiben 

tápanyag-összetételre, vagy egészségre 
vonatkozó állítást alkalmaznak, úgy ezek 
valamelyike is kötelezővé válik, pl. rostban 

gazdag - rost, kalcium-forrás - kalcium!!)

• Egyszeresen telítetlen zsírsavak

• Többszörösen telítetlen zsírsavak

• Poliolok

• Keményítő

• Rost

• Bármely a XIII. mellékletben felsorolt, 
szignifikáns mennyiségben jelenlevő 
vitamin és ásványi anyag

Kötelező elemek

• Energia

• Zsír

– Telített zsír

• Szénhidrát

– Cukor

• Fehérje

• Só (Na x 2,5)

1169/2011/EU rendelet kötelező tápértékjelölést ír vezetett be az előrecsomagolt
élelmiszerek esetén

Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír

Korábban



Okok

• Az elhízás világméretű előfordulása 1975 és 2016 
között csaknem megháromszorozódott.

• 2016-ban több mint 1,9 milliárd 18 éves vagy annál 
idősebb felnőtt volt túlsúlyos. Közülük több mint 
650 millió felnőtt volt elhízott. (39+13%).

• 2016-ban több mint 340 millió 5-19 éves gyermek 
és serdülő volt túlsúlyos vagy elhízott.

• A túlsúly és az elhízás előfordulása az 5–19 éves 
gyermekek és serdülők körében az 1975-ös 4%-
ról, 2016-ra már több mint 18%-ra emelkedett. 

• Míg 1975-ben az 5–19 éves gyermekek és 
serdülők alig 1%-a volt elhízott, 2016-ban több 
mint 124 millió gyermek és serdülő (a lányok 6%-a 
és a fiúk 8%-a) volt elhízott.

A WHO a kövérséget a világ 10 legjelentősebb 

egészségügyi problémái közé sorolja.

1995-ben 200 millió felnőtt 

volt túlsúlyos vagy elhízott 

világszerte

2000-re ez a szám mintegy 

300 millióra nőtt. 





WHO

Egészséges táplálkozás .… ajánlások

Tápanyag Energia % Mennyiség/2000kcal

Fehérje 10-15 50-75 g

Szénhidrát 55-75 275-375 g

cukor <10 <50 g

Zsír 15-30 32-64.5 g

Telített zsírsav <10 <21 g

Egyszer telítetlen - -

Többször telítetlen 6-10 13-21 g

n-6 5-8 10,5-17 g

n-3 1-2 2-4 g

transz-zsírsavak <1 <2 g

Koleszterin <300 mg/nap

Só (nátrium) <5 g/nap (2 g/nap)

Zöldség/gyümölcs ≥ 400 g/nap

Élelmi rost >25 g/nap

A megfelelően vegyes, kiegyensúlyozott étrendnek biztosítania kell minden, a szervezet 
megfelelő működéséhez szükséges tápanyagot, egyéb élettani hatással rendelkező anyagot, 
de…….



energia kJ / kcal

zsír g 

amelyből

– telített zsírsavak g

– egyszeresen telítetlen 

zsírsavak

g

– többszörösen telítetlen 

zsírsavak

g

szénhidrát g

amelyből

– cukrok g

– poliolok g

– keményítő g

rost g

fehérje g

só g

vitaminok és ásványi anyagok a XIII. melléklet A. 

részének 1. 

pontjában 

megadott 

egységekkel

Tápértékjelölés megadása (100 g v. 100 ml, egy látómezőben , az élelmiszer értékesítésre, v. elkészített formájára)

- amelyből omega-3
- amelyből DHA

- amelyből laktóz

A többszörösen telítettlen zsírsavakból omega-3
- amelyből DHA……

cukrokból laktóz….

Zárt lista, az alcsoportokat 
a táblázathoz kapcsolódóan 

kell feltüntetni.

• Kivételek  (V. melléklet)
• Eltérések (specifikus 

csoportoknak szánt 
élelmiszerek)

• Étrend-kiegészítők
• Ásványvíz



Tápértékjelölés – 5 év átmeneti időszak (2016. dec.13) 
Tápérték megadása - a termékre jellemző átlagértékeknek kell lennie

• Analitikai vizsgálatok

• Számítások

• Számítógépes programok



Energia/Tápérték számítás

http://www.langual.org/langual_linkcategory.asp?CategoryID=4&Category=Food+Composition

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/09/a1000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20az%20%C3%A9lelmiszerek%20t%C3%A1p%C3%A9rt
%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%202016%2012%2015.pdf

http://www.langual.org/langual_linkcategory.asp?CategoryID=4&Category=Food+Composition
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/09/a1000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20az%20%C3%A9lelmiszerek%20t%C3%A1p%C3%A9rt%C3%A9kjel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%202016%2012%2015.pdf


sütőtök

g g

Zsír Telített 

zsírsav

Szénhid

rát

Cukor Rost Fehérje Na

Rodler 0,1 0 16,5 - - 1,5 -

Soucci 0,1 0 4,6 3,9 2,2 1,1 0,001

Veganpeace
0,1 0 5 - 0,6 1 0,002

Dán
0,1 0 4,2 2.7 1,1 0,6 0,002

Finn 0,1 0 2 1,7 2 0,8 0,002

Olasz 0,1 0 3.5 2.5 0,5 1,1 0,001

Átlag 100 0,1 0 4.3 3 1,3 1 0,0016

Sütőtök 70 0,07 0 3 2,1 0,9 0,7 0,001

Alapanyag specifikáció



Energiatartalom kiszámítása kJ (kcal)

Szénhidrát  (poliolok 

kivételével)

4 kcal/g 17 kJ/g

Cukoralkoholok (poliolok) 2,4 kcal/g 10 kJ/g

Fehérje 4 kcal/g 17 kJ/g

Zsír 9 kcal/g 37 kJ/g

Alkohol (etilalkohol) 7 kcal/g 29 kJ/g

Szerves savak 3 kcal/g 13 kJ/g

Szalatrim 6 kcal/g 25 kJ/g

Élelmi rost 2 kcal/g 8 kJ/g

Eritrit 0 kcal/g 0 kJ/g



Energia/Tápérték számítás 

kJ (kcal) g/100 g

Energia Zsír Telített 

zsírsav

Szén-

hidrát

Cukor Rost Fehérje Só

418 kJ 

(99 kcal)
3,1 1,8 16 12 1,3 1,1 0,43

+ szerves sav tök:~0,2 g/100g=0,15 g/70 g → ~ 2 kJ/0,45 kcal



Útmutató az élelmiszerek jelölésén feltüntetett tápérték tűréshatárának 
megállapításához

Témák/elvek:
• Toleranciák (norm. Közfogy.szánt élelmiszerek, étrend-kiegészítők, önkéntesen dúsított 

élelmiszerek, állítással ellátott élelmiszerek)

• Kerekítés

• Tolerancia és élelmiszerbiztonság (UL/maximális szint –tűréshatár 
maximuma)

• A minőségmegőrzési idő végéig meg kell felelni a deklarált értéknek

• Egyéb vizsgálandó körülmények, amik miatt a deklarálttól jelentős eltérések 
lehetnek pl.

• A kérdéses tápanyag (pl. stabilitás, nagy természetes ingadozás)

• Az élelmiszer inhomogenitása

• A deklarált érték nem megfelelő megállapítása (pl. alul/felülbecslés, önkontroll)



Előrecsomagolt élelmiszerek kötelező tápértékjelölése



Már a rendeletalkotás (2008-2011) idején ismert 
volt, hogy igény van frontoldali tápértékjelölésre

A rendelet már önmagában tartalmaz FOPNL 

jelölési szabályokat (bizonyos kötelező elemek 

ismétlési lehetőségét és annak szabályait)

1169/2011/EU rendelet – frontoldali tápértékjelölés (FOPNL) önkéntes

INBÉ/GDA

Amennyiben az energia és tápanyag  adatok a beviteli referencia értékek 
százalékában is megadásra kerülnek 100 g vagy 100 ml termékre:
„Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)”

Energia 8400 kJ / 
2000 kcal

Összes zsír 70 g

Telített 
zsírsavak

20 g

Szénhidrátok 260 g

Cukrok 90 g

Fehérje 50 g

Só 6 g



Európában jelenleg használatos egyéb FOPNL jelölések



FOPNL EU szintű harmonizálása EU

1169/2011/EU 
parlamenti és 

tanácsi rendelet

Termőföldtől az 
asztalig stratégia

2020

Előzetes társadalmi 
egyeztetés

2021. január

JRC áttekintő 
tanulmány 

2022. március

Hatástanulmány 
véglegesítése

2022. 1. vagy 2. 
negyedév

Jogszabálytervezet 
elkészítése

2022. 3. vagy 4. 
negyedév Tagországi tárgyalások 

?



• tápanyag specifikus nem értékelő

• Összegző, értékelő

• Önkéntes vagy kötelező?

• Színes vagy színek nélküli?

• Melyik rendszert vezetné be a gazdasági 
szereplő?

• Melyik rendszert értelmezi jobban a 
fogyasztó? Motivált-
egészségtudatos/motiválatlan, tudatlan, 
közönyös

• Befolyásolja-e a végső fogyasztói 
döntést?

• Több rendszer használata okozhat-e 
értékesítési nehézséget?

• Összhang a 1924/2006/EK rendelettel 
(tápanyagprofil, állítás)

FOPNL - Magyarország

Véleményformálás időszaka Kérdések



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


