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5. Melléklet
A terméktanúsítási eljárás követelményrendszere
A „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy használata azon
engedélyezhető, melyek eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

termékek

esetében

 A termék összetétele, előállítása, minősége és jelölése feleljen meg az élelmiszerekre
és ezen belül az étrend-kiegészítőkre illetve speciális - gyógyászati célra szánttápszerekre vonatkozó nemzeti és uniós követelményeknek. Ennek a feltételnek a
teljesülése a következő adatok benyújtásával igazolható
o Gyártó és gyártóhely(ek) (beleértve a csomagolás és a termék felszabadítás
helyét is), valamint forgalmazó adatai (elérhetőséggel)
o Részletes mennyiségi összetétel (növényi összetevők esetében a pontos
azonosíthatóságot biztosító elnevezés /növényi rész, faj megnevezése/, és
kivonatok esetében a drog- extraktum arány is). Keverékek alapanyagok
anyagok esetében az összetevők mennyiségének részletes felsorolása a
minőségük pontos feltüntetésével.
o A felhasznált adalékanyagok felsorolása (a funkciójuk megadásával együtt)
A felhasznált alapanyagok minőségére vonatkozó adatok, beleértve a GMO és
- az állati eredetű anyagokra - a TSE és mentesség igazolását is.
o A korlátozással felhasználható adalékanyagok esetében igazoló adatok
(számítás) arra vonatkozóan, hogy ezek mennyisége a megengedett
határértéket nem haladja meg (pl.: színezékek, édesítőszerek, egyéb
segédanyagok, amelyek felső határértékkel rendelkeznek stb.).
o Csomagolás leírása, a felhasznált csomagolóanyagok minőségét igazoló
adatokkal (beleértve a csomagolóanyag színezékeinek(mesterkeverék),
felsorolása ezek minőségének feltüntetésével, valamint a gyártó megadásával)
o A termék előállításának rövid leírása (lehetőség szerint folyamatábrával és a
tipikus sarzsméret megadásával)
o A gyártóhely minőségügyi rendszerének rövid ismertetése, valamint az
előállító nyilatkozata a vonatkozó jogszabályok szerint minőségügyi rendszer
fenntartásáról vagy ezt helyettesítő - független minősítő szervezet által
kiállított- igazolás (jellemzően HACCP és vagy GMP tanúsítvány).
o A termékre vonatkozó jogszabályi (beleértve a Magyar Élelmiszerkönyvet is)
előírások felsorolása
o A végtermék specifikációja (a megengedett határértékekkel), összhangban a
termék jelölésén feltüntetett hatóanyagokkal
o A végtermék vizsgálatához szükséges vizsgálati módszerek leírása vagy a
módszerek felsorolása és nyilatkozat azok átadásról
o A termék javasolt lejárati idejének alátámasztása (a hatóanyagok ismert
tulajdonságainak és/vagy stabilitási vizsgálati adatok alapján).
o Tápérték adatok a vállalat tűrési tartomány meghatározásával (összhangban a
termék jelölésével) mérési adatok megadásával vagy a tápérték számításának
megadásával, amennyiben a tápérték nem mérési eredményen alapul.
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o Tárolási feltételek és eltarthatósági időtartam
o A termék jelölésére vonatkozó adatok (grafikai tervek, egészségre vonatkozó
állítások használatára vonatkozó adatok)
A terméknek az OÉTI-nél olyan bejelentéssel kell rendelkeznie, melyről a notifikációs
visszaigazolás alapján kijelenthető, hogy nem merültek fel olyan súlyos hibák az
összetétellel, jelöléssel és a termék biztonságosságával kapcsolatban, amely alapján
feltételezni lehetne, hogy a termék nem felel meg az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet előírásainak
A termék csak fogyasztás szempontjából biztonságos összetevőket tartalmazhat
(figyelemmel a vonatkozó rendeletekben található felhasználható anyagok listájára) és
különösen nem tartalmazhat olyan összetevőt, mely szerepel az OÉTI által publikált
negatív listán
A készítmény hatóanyag tartalma nem haladhatja meg a jogszabályban rögzített, vagy
ennek hiányában a tudományosan megállapítható maximális szinteket.
A termék a vizsgálati eredményekkel igazolható módon, feleljen meg a jogszabályi
előírásokban rögzített (tisztasági, mikrobiológia stb.) és a gyártó által önkéntesen
vállalt követelményeknek (termékminta benyújtásával és minőségi bizonylattal
igazolva).
A termék reklámozása, ismertetése feleljen meg a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
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