
Az emberi erőforrások minisztere 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete az élelmiszerekben 

lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav 

tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint 

a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 192. szám 

 

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § 

(11)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/ 2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes 

miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

 

1. § 

(1)E  rendelet hatálya azokra az  olajokra, zsírokra, zsíremulziókra terjed ki, amelyeket 

önmagukban vagy valamely élelmiszer összetevőjeként a végső fogyasztónak szánnak. 

(2)Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az e rendeletben előírtak nem alkalmazandóak 

az állati eredetű zsírokban természetesen előforduló transz-zsírsavakra. 

(3) E rendelet hatálya a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerekre terjed ki. 

 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) élelmiszer:az  élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az  Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az  élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 

2. cikkében meghatározott fogalom, 

b) transz-zsírsav: a legalább egy nem konjugált transz konfigurációjú szén-szén 

kettőskötést tartalmazó zsírsav, 

c) forgalomba hozatal: a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 

8. pontjában meghatározott fogalom, 

d) végső fogyasztó: a  178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 18.  

pontjában meghatározott fogalom. 

 

3. § 

(1) Tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni – ide nem értve a nem magyarországi 

forgalomba hozatal céljából történő készentartást –, amelyben a  végső fogyasztó számára 

átadott vagy értékesített élelmiszer összes zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírsavak 

mennyisége meghaladja a 2 grammot. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a feldolgozott, több összetevőből álló 

élelmiszerek esetében ha 

a) az  élelmiszer összes zsírtartalma kevesebb mint 20%, az  élelmiszer összes 

zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírsavak mennyisége nem haladhatja meg 

a 4 grammot, vagy 

b) az  élelmiszer összes zsírtartalma kevesebb mint 3%, az  élelmiszer összes 

zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírsavak mennyisége nem haladhatja meg 

a 10 grammot. 



(3) Az  élelmiszer előállítója, illetve import élelmiszer esetében az  első magyarországi 

forgalmazó által vezetett nyilvántartásban szerepelnie kell a  transz-zsírsav tartalmú 

alapanyagok transz-zsírsav tartalmának, különös tekintettel az  olajokra, zsírokra, 

zsíremulziókra, amelyeket az  előállító a  végső fogyasztó számára átadott vagy  

értékesített élelmiszer előállítása során összetevőként felhasznál vagy az előállítási 

technológia során alkalmaz. 

 

4. § 

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságai az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmára vonatkozó ellenőrzések eredményéről 

negyedévente jelentést tesznek a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak 

(a továbbiakban: NÉBiH), amely az adatokat összesítve továbbítja az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére a következő adatok megadásával: 

a) az ellenőrzött élelmiszer-vállalkozások megnevezése, a hatósági ellenőrzés helye, 

b) az  ellenőrzött élelmiszer megnevezése, előállítója, forgalmazója vagy első 

magyarországi forgalmazója, a  kiszerelés nagysága, továbbá a  felhasználási utasítás, 

elkészítési javaslat, ha ez  az adott élelmiszernél rendelkezésre áll, 

c) a  NÉBiH által végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok eredménye 

élelmiszerenként, 100 gramm átadott vagy értékesített élelmiszerre és az ezen 

élelmiszerben lévő zsírtartalom 100 grammjára vonatkoztatva. 

(2) Az OTH az (1) bekezdés szerinti adatokat az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) számára átadja. 

(3) Az OÉTI az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 

XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján 

a) a  végső fogyasztó számára értékesített élelmiszer transz-zsírsav tartalmára 

vonatkozó mérési adatokból adatbázist alakít ki, 

b) felmérést készít a lakosság transz-zsírsav beviteléről, 

c) figyelemmel kíséri a  végső fogyasztó számára értékesített élelmiszerek 

összetételének az  e  rendeletben foglalt követelményekkel összefüggő változását, 

d) felmérő jelleggel laboratóriumi vizsgálatokat végez az élelmiszerek transz-zsírsav 

tartalmára vonatkozóan. 

(4) Ha a  (3)  bekezdés d)  pontja szerinti vizsgálatok alapján annak megállapítására kerül sor, 

hogy a  vizsgált élelmiszer nem felel meg e  rendelet előírásainak, az  OÉTI a  vizsgálat 

elvégzését követően értesíti az  OTH-t az  (1)  bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatok 

megadásával. 

(5) Az OTH a (4) bekezdés szerinti adatokat a beérkezésüket követő 8 napon belül megküldi 

a NÉBiH részére. 

(6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja és a  (3)  bekezdés d)  pontja szerinti laboratóriumi 

vizsgálatok során a  14, 16, 18, 20 vagy 22 szénatom számú transz-zsírsavak mennyiségi 

meghatározását kell elvégezni. 

 

5. §  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. 

(2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, e  rendelet előírásainak nem 

megfelelő élelmiszerek a  fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejük végéig, de 

legfeljebb az  e  rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig forgalmazhatóak. 

 

6. § 

(1) A  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő 

információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az  információs társadalom szolgáltatásaira 



vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént. 

(2) E  rendelet előírásainak nem kell megfelelnie a  végső fogyasztó számára előállított, illetve 

forgalomba hozott azon élelmiszernek, amelyet az  Európai Unió valamely tagállamában vagy 

Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az  Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az  ott 

irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  fogyasztók 

egészségvédelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet 

nyújtanak. 

 

Balog Zoltán 

s. k., 

emberi erőforrások minisztere 

 


