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Tisztelt Címzett|.
Ertesítem aközígazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29.$ (3) és (5) bekezdése, valamint a 28lA.$ a|apján, hogy a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az aIábbiakban részletezett élelmiszerrel kapcsolatban
megáilapított jogsértésmiatt a Ket. 94. $ (1) bekezdés b) pontja szeint hivatalbóI hatóságí
eljóróst indít.

Az

e|j ár

ás megindítás ának napj a: 20

Az ugy

1ktatőszáma:

Az ugy

tár gya: j

02. 4 l 2008 l 20

1 5 . j

15

úlius 2 0.

.

elölési hiba

A mintavétel helye: Bennor,.um Kft. (Herbahaz) 1087 Budapest, Százados út 18.
A mintavétel idopontja:2015. március
Mintavételi j e gyzőkönyv száma:

02.4 l

1
1 3

1.
93 -2 l 20 15. (4.

minta)

A megmintázotttermék megnevezése, kiszerelése: Állami Garanciás lgaziTtszta Só, 1kg

A megmintázotttermék gyártási ideje

és tételazonosítő száma:15l20I4.I2'08.,

L371143EQ

A megmintézott termék forgalmazőja: Dombszéli Vadgesztenye Kft., 6500 Baja, Znnyt Miklós út
8.

Az irányadő igyintézésihatáridő: 21 nap.
Az ügyintézésihatáridőbe nem számítő időtartamok

a Ket. 33. $ (3) bekezdése a|apján:
. a hatásköri vagy illetékességi vita egyertetésének, valamint az eljárő hatóság kijelölésének időtartama'
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. s (2) bekezdése a|apján adatnak a nyilvántartásból
történő beszerzéséhez szükséses idő.
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. a..hiánypótlásra, illetve a tényállás tisúá;ásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
ánnak teljesítéséigtsrjedő idő,
- a szakhatóság e|járásának időtarrama.
- az e|járás felfiiggeSaésének időtartama,
- a Ket. 70. s (1) bekezdésében szabá|yozott eljárás (bizonyítékok ismertetésének) időtartama'

-a

hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő izemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama.
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a szakétői véleményelkészítésének
időtartama,
terjedő idotartam,
- a hatósági megkeresés Vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítésimeghatalmazott és a kézbesítésiügygondnok útján történő
közlés idótarrama.

A hatóság vezetője a Ket. 33' $ (7) bekezdése a|apjánazigyintézési határidőt annak letelte előtt
kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfelj ebb 2I nappal meghosSzabbíthatja.

Az ügyintéző neve:
Az ügyinté ző htvata|i elérhetosége/kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége: "ffi#.-,:s**

w;".

Hatóságomnál elektronikus ügyint ézésrenincs lehetőség.

A hatóság elektronikus tájékoztat ására szo|gáló honlapja

a rvr,vlv.nebilr.gov.hu címen érhető el.

Tét1ékoztatom,hogy az eljárás során akár szőban, akár írásban nyílatkozatot tehet a Ket. 51. $ (1)

bekezdése szerint, amellyel kapcsolatban felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a
nyilatkozattétele során az ijgy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal
sújtható a Ket. 51. $ (5) bekezdése alapján. Amennyiben az iigglel kapcsolatban nyilatkozatot
kívúntenni,felhívom, hogy azt jelen értesítéskézhezvételétőlszdmított 8 napon beIüI tegye meg.
Továbbá a Ket. 68. s (1) bekezdése és a 69. $ (5) bekezdése szerint az e|1árás során keletkezett
iratokba betekÍnthet az igyintézőve| előre egyeztetett idopontban és az iratbetekintés során
kivonatot készíthetvagy másolatot kérhet' Az illetékekrol sző|ő 1990. évi XCIII. törvény
mellékletének IV. pontja a|apján az eljárásbankészitett hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, a
kivonat illetve a nem hitelesített fenymásolat illetéke oldalanként 100 forint. Az illetéket a
más ol at átvétel ekor az er edeti iraton illetékb é1 yeg gel kell megftzetní.

A Ket. 69.

$ (1) bekezdése a|apján nem lehet betekínteni:

- a döntés tervezeÍ"ébe,

- az

o|yan iratba' amelybol következtetés vonható

le annak a

személynek

a

kilétére,akire

vonatkozóan a hatóság a természetes szemé|yazonosító adatok és a lakcím zártkezd'ését rendelte el,
- felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tarta|maző iratba,
- az egyéb védett adatot tarÍa|maző iratba,ha art az éintett adat védelmét szabályozó törvény kizáqa,

vagy ha a védett adat megismerésénekhiánya nem akadályozza aZ iratbetekintésre jogosult személy't
törvényben biaosított jo gai gyakor|ásában.

A hatósági mintavételnél ellenminta vétele is történt, amely

a

mintavételhelyén található.

A

hatósági el|enőrzés keretében végzett mintavételről és a mintavétel helyszínénelkülönített
ellenmintáról - a 02,412008-212015. iktatószámu ,,Tájékoztatás hatósági ellenőrzés keretében
végzettmintavételr ő|; hat és nyilatko zatkérés,, tárgyi levélben _ tájékoztatfuk onöket.
OIdaI:2 I 6

AZ- e|lenminta tekintetében az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozata| egyes élelmiszerhigiéniai.f"ltét.l"i.ó| és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 6812007. (VII' 26.) FVMEüM-SZMM reridelet 7. $-a és a takarmány-és élelmiszerjog' valamint az áI|ategészségügyi és az
állatok kíméletére.vonatkozó szabályok követelményein.ek történő megfelelés ellenőrzésének
biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről szóló 882l2004lEK rendelete 1 1. cikke (5)-(7)
bekezdései rendelkeznek.

A

Ket. 88. $-a alapján lefolyatott hatósági ellenőrzés keretében megmintázott, onök által

forgaLmazott termék vizsgá|ata során az a|ábbiakban részletezett hibák keniltek megállapításra,
mely alapján a termék jelölése nem felelt meg - a termék eloállításának idején hatályban |évő - az

élelmiszerek. jelö!ésérőI szóIó 19/2004.
(tovúbbiakban: Jr. ) eIőírdsainakz

o

(II. 26.) FWI_ESZCSM_GKM együttes rendelet

A termék forgalmazój a á|ta|hatóságunk részérebenyújtott ,,Minőségi bizony|at,, szerint
Ausztria AG) az

a

kiszerelésű Nátrium-klorid termék
gyógyszerkönyvi (Ph.Eur.8) minőségét a gyártástől számított 3 éves időtartamra garuntá|ja.
Ezze| szemben a termék csomagolásán a ,.Minőségétkorlátlan ideig megőrzi bontatlanul''
felirat szerepel, mely ellentmond a gyártő á|ta| vá||al|t minőségi garanciának (melyet
nyilván eredeti, bontatlan csomagolású termékre vállalt)' tekintve azt a |ényeges tényt is,
hogy a csomagolóüzemben az eredeti 25 kg-os csomagolás megbontásra kerül az 1 kg-os
fo gyasztói kiszerelésbe történő átcsomago lás célj ából.
gyártő (Salinen

áLta|a gyártoft 25 kg-os

o A

laboratóriumi vizsgálat' alapján a termék vas-tartalma 8,7I mdke (+2,6I mg/kg) volt,
ami meghaladja a specifikáción szereplő, a győgyszerkönywi minőségnek megfelelő max.
2 ppm (mglkg) értéket. Ezek a|apján a ,,győgyszerkönyvi tísztaságű'' éS a ,,patikai só''
felíratok nem tüntethetok fel a jelölésen.
o Az,,Allami Garanciális lgazi' megnevezés megtévesztő a fogyasáók számára, hiszen
semmiféle ,,á||ami garancia,, nincs a termékre.
A Jr. 3. $ (1) bekezdése kimondja' hogy: ,'a jelölés és az a|kalmazott jelölési módszer
a) nem vezetheti félre a fogyasztót az é|elmíszer tulajdonságait _ így az élelmiszer fajtáját,
azonosságát, jellemzőit, összetételét, mennyiségét, eltarthatőságát, származását Vagy
eredetét és előállítási vagy termelési módját

b) nem tulajdoníthat

- illetően,

az é|e|miszernek olyan hatást vagy tulajdonságot, amelyekkel

az

valój ában nem rendelkezlk,

c) nem áL|ithatja Vagy sugallhatja, hcgy aZ élelmiszer ktilönleges tulajdonsággal
rendelkezik, ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is
rendelkezik, (...)".

o A

terméken illetve a rvww.tisztaso'iru honlapon ta|áIhatő egészségrevonatkozó állítások
nem felelnek meg az é|e|mjszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre

vonatkozó állításokról szőIő 1924l2006lEK rendelet előírásainak.
Lz á|ta|ános feltételekről szóló 5. cikk kimondja:
,,(]) A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alknlmazása csak
köv
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általánosan efogadott tudományos bizonyítékokigazoljak, hogy az állítós targ,lót
. képező tápanyag vagy egléb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége az
élelmiszerben vagy élelmiszercsoportban bizonyítottan kedvező taplótkozási vagy

élettani'hatással bír,,,,
A 6. cikk szeint,me|y az állítások tudományos alátámasztásáról szól:
,,(1) A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott
tudományos bizonyítékokrakell alapozni, és azokkal kell alátómasztani.
(2) A tápanyag-összetételre és egészségrevonatkozó állítást alkalmazó élelmiszeripari
vállalkozónak az állítás alkalmazását igazolnia kell.
(3) A tagóllamok illetékes hatóságai kérhetik, hogy az élelmiszeripari vállalkozó vagy a
terméket forgalomba hozó ieméty mutassa be az e rendeletnek való megfelelést igazoló
valamennyi ionatkozó tényezőt és adatot.',
A l 0. cikk ( l )-(3 ) bekezdése kimondja:
,,(]) Ttlos az.egészségrevonatkozó óllítasok alkalmazása, kivéve ha azok a II' fejezetben
foglalt általános követelményelrrtek és az e fejezetben foglalt különös követelménye|rrtek
megfelelnek, ha azokat e rendelettel összhangban engedélyezik, és ha azok a ]3. és ]4.
cikkben meghatározott engedélyezett állítások listáj án szerepelnek.
(2) Az egészségre vonatkozó állítás alkalmazása csak akkor megengedett, ha az alábbi
tájékoztatás a címkén vagy - címkézéshiányában - a megJ.elenítésen vagy a reklómbcln
szerepel:
a) a változatos és kieg,,ensúlyozott étrend és az egészséges életmód jelentőségére vonatkozó
kijelentés;
b) az állítósban megfogalmazott kedvező |rutás eléréséhezszükséges élelmiszer-mennyiség és
fogyasztási minta;
c) szükség esetén fig,lelmeztetés azok számára, akilcrtek kerülniük kell az élelmiszer
fogyasztását,, és

d)
v

al

megfelelő figyelmeztetés olyan termékek esetében, amelyek túlzott fogyasztása

ó sz

ínűs íth e t ő e n e gé s z s égü gy i ko c káz at o t ho r do z.

tápanyag vagy az élelmiszer _ általában az egészségre vagy az egészséggel
kapcsolatos jo közérzetre gyakorolt - általános, nem részletezett kedvező hatásaira való
hivatkozás csak akkor kozolhető, ha azt a 13. vagy ]4. cikkben meghatározott listában
szereplő egészségrevonatkozó egyedi állítás is kíséri.',
Az egyes egészségre vonatkozó állítások a|kalmazásának korlátozásárőI szőLő 12. cikk szerint:
,,Nem engedhető meg O következő' egészségre vonatkozó áIlítások alkalmazása..
a) olyan állítások, amelyek azt sugallják, hog,l az élelmiszer fogyasztásának mellőzése
hatással lehet az egészségre;

(3) A

(...)

A

c) olyan allítások, clmelyek egyes orvosok vagy egészségügyiszakemberek, valamint egyéb, a
] ]. cikkben nem említett szervezetek aiánlásaira hivatkoznak.,,
13.

cikk (1) bekezdése kimondja:
,,Az egészségrevonatkozó olyan állítások, amelyek az alábbiak leírását vagy említését
tartalmazzák:

a)

tópanyag vagy egléb anyag Szerepe

működésében; (..')

a

növekedésben, fejlődésben

és a

szervezet

OIdaI:4 I
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a

(3)|bekezdésben meghatarozott
..'- l:és. 'amglyeket.'feltüntethek
'listan,
mególlapítot( qlj árás o k lefo lytatós a nélkül is alkalmazható k (''' ),,

a 15-]9,

cikkben

A

nátriummal és.káliummal kapcsolatban csak a következő elfogadott állítások használhatók,
melyek a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és
egészségétérintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségrevonatkozó' engedélyezett állítások
jegyzékénekmegállap itásárőI sző\ő 432l 2OI2IEU rendeletben szerepelnek:
,, A nátriumfo gy a s z t ás c s ö kkent és e ho zz áj árul a no rm ál v érny omás fennt ar t ás áho z.',
,,A kálium hozzájárul az idegrendszer megfelelő műkTdéséhez.,,
,,A kólium hozzájórul a normól izomműkadéshez.,,
,,A kalium r4szt v!;z a normál vérnyomas fenntartásában.,,

Ezen á||itásokat

is

csak

a

432l2012lEU rendeletben meshatározott feltételek mellett lehet

alkalmazni.

Minden egyéb nótriummal
e g és zs

ég g e l

ö ss

/

zefiig g ő állít ds fe

káliummal illetve
lt ü nt

a nátríum /

kálíum fogyasztásával és az

etés e tilo s.

Amennyiben olyan állítást kíván feltüntetni, mely nem szerepel azEU által engedé|yezett listán' a
13. cikk (5) bekezdése szerint kell kérelmezni annak felvételét az engedé|yezett áIlítások listájába.

o Az

élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre

állításokról szóló 1924l2006lEK rendelet
kimondja:

-

és egészségrevonatkozó

a csomagolás időpontjábanhatályos

- 7. cikke

,l tápanyag-összetételre vonatkozó állítás alkalmazásával kapcsolatos, a 90l496/EGK
irányelv értelmébenfennálló tájékoztatdsi kötelezettséget és szabúlyokat az egészségre
vonatkozó állítúsalkalmazásánál - az á|ta|ános reklám kivételével - értelemszerúen
alkalmazni kell, A felti'intetendő tájékoztatásnak azonban a 90l496lEGK irányelv 4.
cikkének (1) bekezdésében megfuatározott 2. csoport információit kell tarta|maznia.
Emellett - esettől fiiggően _ a tápanyag-összetételre vagy egészségrevonatkozó állításban
szereplő olyan anyag(ok) mennyiségét,amely(ek) a tápértékjelölésben nem
jelenik/jelennek ffiog, a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatással azonos
|átőmezóben fel kell tüntetni. és a 901496/EGK iránvelv 6. cikkével összhansban kell
kifejezni;'
Mindezeken kívril az e|őbbiekben tdézett I92412006/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés a).d)
pontjaiban rész|etezett tájékoztatásnak is szerepelnie kell a jelölésen
(címkérVreklámban/megjelenítésen)'amennyiben engedé|yezett egészségrevonatkozó állítások
szerepelnek a jelölésen. A 10. cikk előírja, hogy:
(1) Tilos az egészsé'grevonatkoző áIlítások a|kalmazása, kivéve ha azok a II. fejezetben foglalt
általános követelményeknek és az e fejezetben foglalt ktilönös követelményeknek megfelelnek, ha
azokat e rendelettel összhangban engedé|yezlk, és ha azok a 13. és 14. cikkben meghatúrozott
engedélyezen óllítások listáján szerepelnek.
(2) Az egészségrevonatkozó á||itás a|ka|mazása csak akkor megengedett, ha az alábbi
tájékoztatás a címkénvagy _ címkézéshiányában _ a megjelenítésen vagy a reklámban szerepel:
Oldal: 5 / 6

a}a lváltozat.os és kiegyensúlyozoÍÍ étréndés az egészségeséletmód jelentőségére vonatkozó
'

:j

KUelentes;

b)

az

áI|ításban megfogalmazoLt. kedvező hatás eléréséhezszükséges élelmiszer-mennyiség és

fogyasztási minta1
c) szükség esetén figyelmeztetés azok számáta, akiknek kerülniük ke|| az élelmiszer fogyasztását;
és

d)

megfelelő figyelmeztetés olyan termékek esetében, amelyek tű|zott

fogyasztása

valószínűsíthetően egészségügyi kockázatot hordoz.
(3) A tápanyag va1y aZ élelmiszer _ áLta|ábat az egészségÍeva1y az egészséggelkapcsolatos jó
közérzetre gyakorolt - últalános, ngm részletezett kedvező hatásaira való hivatkozds csak akkor

közölhető, ha art'a 13. vagy 14. cikkben meghatározott listában szereplő egészségrevonatkozó
egyedi állítás is kÍséri.

A

termék jelölése nem felel meg a jelenleg hatályos' a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról szóló 116912011iEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak sem, amely

20Í4. december

1

3-tól kötelezően

alkalmazandó.

A fentiekben mesállaoított
hibákért a Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zúnyi Miklós út
7
8.) a felelős az Eltv. jelenleg hatályos 14. s (4) bekezdése a|apján, és a termék csomagolásának
idején hatályos 14. $ (6) bekezdése alapján is:

,,@ Az élelmiszer-vállalkozás felelős az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért,valamint
jeloléséért,amenn1,iben a fcrgalomba hozatelt kizáró vagy jelölési hibcÍt ő okozta, vagy Qz általa
is .felismerhető lett volna. A hibóért a magyarorszógi eÍső forgalomba hozó clkkor is felelős, ha azt
nem ő okozta, amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró vagy jelölési hiba a magyarországi első
forgalomba hozatalt megelőzően keletkezett.,'
Továbbá a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésének értelmében:
(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer-vá|Ialkoző az a váIlalkoző,
akinek neve vagy cégneve a|att az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy ha ez a vá||aIkozó nem
letelepedett azUniő teniletén, akkor az é|eImiszert az uniós piacra behozó importőr.
Budapest' 20I5.július 20.

Kapiák:
Címzett (hivatalo s irat)

Erről értesül:
Irattár
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