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Mi hívta életre az INTELLIGENS TERMÉKINFORMÁCIÓS RENDSZER-t?

► ► ► globális kérdések #gyakori és ritka betegségek #allergiák #alultápláltság #elhízottság | 
#személyre szabott táplálkozás #személyre szabott célzott terápia | #egészségtudatosság | 
#étrendkiegészítők | #gyógyszerbiztonság #gyógyszerhamisítás #vigilancia | #életmódorvoslás 
| #dietetika #táplálkozástudomány | #urbanizáció #környezetszennyezés #erdőpusztítás 
#növekvő élelmiszer-hulladék | #agrárium #precíziós termelés | #túlzottan feldolgozott 
élelmiszer-ipari termékek  | #novel food | #foodpharmacy | #élelmiszerbiztonság 
#kockázatszemléletű minőség-rendszerek | #élelmiszercsalás #Food Fraud Network | 
#csomagolás & környezeti hatás | #termékcímke szabványosítás | #2. & 3. party audit | 
#ügyfélközpontú hatóság | #fogyasztói döntés & marketing | #fogyasztói tudatosság & túlzó 
„mentesség” | #digitális korszakváltás #Ipar 4.0 (MedTech, FoodTech…) | #Társadalom 4.0 
#startup #shiftup
► ► lokális válaszok
► személyes  & szakmai „ügy”

Bepillantás az INTELLIGENS TERMÉKINFORMÁCIÓS RENDSZER-be

Story Board



Az elhízás, alultápláltság és a 
klímaváltozás világméretű egészségi 
és ökológiai válságot idéz elő, 
melynek
hatása alól egyetlen ország, vagy 
kontinens sem mentesül. Csak a 
társadalmi, gazdasági és egyéni 
életben
történő jelentős szemlélet-, 
fogyasztási- és életmódváltással 
tehetünk hatékonyan a folyamatok 
felgyorsulása
és súlyosbodása ellen. A 
szemléletváltásban mind az 
egészségügy és az oktatás, mind az 
ipar szereplőinek is kulcsszerepe kell, 
hogy legyen.

► ► ► globális kérdések
The Lancet Commison report, 
2019

Forrás: Swinburn BA, Krakk VI, Allender S, et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition,
and Climate Change: The Lancet Commison report. Lancet. 2019 Feb 23;393(10173):
791-846.



 Becslések szerint 400 millió ember 
allergiás ma a világon, tehát az 
allergiát joggal nevezhetjük mára 
„népbetegségnek”.
Nemzetközi előrejelzések azt mutatják, 
hogy az allergiások száma rohamosan 
növekszik:

 A WHO becslése szerint 
2025-re a világ lakosainak 
50%-a küzd majd valamilyen 
táplálkozási allergiával.

► ► ► globális kérdések



Táplálékallergének

„Van akinek méreg, mi 
másnak élet”

► ► ► globális kérdések



• Az Európai Allergológusok és Klinikai Immunológusok 
Társaságának kutatása, 2016

• Európában száz felnőttből egy (tehát a lakosság 1-2 százaléka) 
számít orvosi értelemben allergiásnak.

• Ha megkérdezik őket, 20-40 százalék mondja magáról, hogy 
ételallergiás, vagy valamilyen mentes étrendet kell tartania, mert 
tünetei vannak bizonyos élelmiszerek fogyasztásától. 

• A gyerekeknek 5-8 százaléka allergiás.
• Nemzetközi kutatások

• Azok között, akik különösebb okok nélkül gluténmentes étrendre 
váltottak, nőtt a metabolikus szindróma kialakulásának aránya, 
aminek a hátterében a gluténmentes termékek szegényes 
tápanyagtartalma állhat (Plant Foods Human Nutrition 2014. Sept)

• 1986 és 2010 között 64 714 nő és 45 303 férfi szívkoszorúér 
megbetegedéssel érintett beteg klinikai eredményeit követték 
nyomon, valamint egy 131 kérdésből álló ún. szemikvantitatív 
élelmiszer fogyasztási-gyakorisági (SQFFQ) kérdőív segítségével négy 
évente felmérték a táplálkozási szokásaikat is. „Azáltal, hogy egy 
alapvetően egészséges személy elkezd gluténmentesen táplálkozni, 
nem hogy csökkenne a szívproblémák kialakulásának esélye, sőt a 
gluténmentes étrend még növelheti is a kockázatokat” 

• American Heart Association 2017. évi portlandi kongresszusán 
egybegyűltek a Harvard egyetem kutatócsoportjának eredményei 
kapcsán megállapították, hogy a nem megfelelően összeállított 
étrend a kardiometabolikus halálozások közel felének az okozója, a 
gluténban szegény étrend pedig összefügghet a 2-es típusú 
diabétesz kialakulásával is 

EURORDIS
A kb. 8000 féle ritka betegség 
(1:2000 fő) együtt jár 
valamilyen táplálkozási 
problémával, a betegek ¾ 
részénél javallott az allergén-
mentes diéta.

Magyarország
Hazai átfogó, epidemiológiai 
felmérés nincs.
Kb. 2 millió érintettről 
beszélnek
Allergia Adatbank 2000-2017.
Gluténérzékeny és tejérzékeny 
portál létezik

► ► ► globális 
kérdések



Hogyan és kik befolyásolják 
a fogyasztói döntésünket?

Jogszabályi háttér:

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/89/EK irányelve 
(2003. november 10.) a 2000/13/EK irányelv 
élelmiszer-összetevők feltüntetése tekintetében 
történő módosításáról

A Bizottság 2005/26/EK irányelve

(2005. március 21.) a 2000/13/EK irányelv III a. 
mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó 
élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzékének 
megállapításáról

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az 
élelmiszerek jelöléséről

167/2004. (XI. 29.) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 

az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-
ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról

82/2012 VM rendelet a gyártmánylapról (2013.01.01-től)

1169/2011 EK rendelet  tápértékjelölésről (2016.12.13-
tól)

(3)A fogyasztók magas szintű 
egészségvédelmének megvalósítása 
és a tájékoztatáshoz való jogának 
biztosítása érdekében biztosítani kell, 
hogy megfelelő tájékoztatáshoz 
jussanak az általuk fogyasztott 
élelmiszerekkel kapcsolatosan. 

Megj.: a fogyasztói döntéseket többek 
között befolyásolhatják az 
egészséggel és a környezettel 
kapcsolatos, valamint gazdasági, 
szociális és etikai megfontolások –
fogyasztói tudatosság szerepe.

► ► ► globális kérdések



Egészségünk
és a 
termékcímke

► ► ► globális kérdések



Táplálkozási allergia miatt 
bekövetkező incidensek –
Magyarországi 
betegellátási adatok 

NINCS 
ADATSZOLGÁLTATÁS

► ► saját kérdések



„ ez csak egy 
rátekintés…” • az érintettek körére és a BNO 

előfordulására oly módon, hogy 
mennyi ilyen ellátási eset van? 

• vannak e valamelyik nemnél és 
korcsoportokban "torlódások”? 
annak érdekében, hogy lássuk: 
szükséges és érdemes lenne egy 
tisztességes epidemiológiai 
elemzést csinálni?
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10-69 ÉVES BETEGEK T7820 
ANAFILAXIÁS SHOCK, 2013
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* Összesen 27 lekérdezést próbáltunk - ebből csak a járóbeteg ellátás esetszámaira sikerült 
korcsoportos adatot nyerni, így is csak akkor (a fekvő ellátásra így sem), ha a 10 évnél fiatalabbakat 
és a 69-nél idősebbeket (egy másiknál pedig a a <10 és a 85 > korúakat kihagytuk), ugyanis ezekkel 
együtt számolva, adatvédelmi okokból minden lekérdezés meghiúsult (e korcsoportoknál 5-nél 
kevesebb adat/cella fordult elő). Így alakult ki a [T7820] Anaphylaxiás shock, m.n.o előfordulására 
egy adatsor, a 10-69 éves korcsoportokban (és nemenkénti).
** Az összes járóbeteg betegszámot ezért nem korcsoportos, hanem havi bontásban sikerült csak 
lekérdezni (a 10-69 évesekén túl, a 0-84 évesekre is).
*** Mégis közöljük ezeket az adatokat is, mert így legalább becsülni lehet az adatveszteséget. Ehhez 
segíthet a 0-84 éves (tkp. bármilyen) korúrak összes esetszáma is.



Gyógyszer-étel 
interakciók

• Farmakokinetikai interakció 
• az étel befolyásolja a hatóanyag 

felszívódását, eloszlását, 
metabolizmusát és kiürülését 
(ADME)

• Biológiai hasznosíthatóságra kifejtett 
hatás -felszívódás-first-pass
metabolizmus

• Farmakodinámiás interakció 
• az étel a hatóanyag hatását 

receptoriális szinten befolyásolja

BETEGTÁJÉKOZTATÓKBAN TALÁLHATÓ 
ÉTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ UTASÍTÁSOK

•[Gyógyszert] étellel vagy anélkül kell 
bevenni

•[Gyógyszert] üres gyomorra kell bevenni, 
étkezés előtt legalább X órával vagy étkezés 
után X órával

•[Gyógyszert] üres gyomorra kell bevenni 1 
órával reggeli előtt 

•[Gyógyszert] étkezés közben kell bevenni

•[Gyógyszert] könnyű étellel kell bevenni

•[Gyógyszer] és alkohol interakció 
feltüntetése



Adherencia és a 
táplálkozás

Hipertónia, aritmia esetén 
alkalmazott béta-blokkoló 
készítmények beteg általi 
megfelelő alkalmazását 
hogyan és kik segítik elő?
Nem kívánt gyógyszer-étel 
interakciókból történik 
tanulás?





„A számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, 
fehérje-, szénhidrát-, és cukortartalom 
jelölése csak a konyhák 1/3-ánál volt 
elfogadható, 28%-nál hiányzott, 38%-nál
irreális értékek kerültek feltüntetésre.
Az allergének jelölése 59%-ban volt megfelelő, 
20%-nál pontatlanságokat tapasztaltunk, a 
konyhák 21%-a viszont elmulasztotta jelölni az 
allergéneket.”

Nem vizsgálják az allergén zónák 
meglétét



Élelmiszerjelölés | 
Termékcímke

• Nincs egységes megközelítés az allergén anyagok kezelésére 
vonatkozóan.

• Nincs „elfogadható határérték” az allergénekre vonatkozóan 
(kivéve a glutént és a szulfitokat)

• Nincs egységes és harmonizált vizsgálati módszertan.
• Nincs világszerte harmonizált jelölési rendszer.
• Nincsenek hazai allergénspecifikus minőségi sztenderdek.
• Esetenként következetlen és zavaró jelölések mind 

összetevők, mind tápértékinformáció esetében.
• Ellentmondások az előoldali és hátoldali címke- és 

terméktájékoztató információkban.
• Hazánkban alig látni az allergénekkel kapcsolatos megnevezés 

mellett egy rövid ismertetést az adott allergén élettani 
hatásáról – lásd 82/2012 VM rendelet cd) pont: „önkéntes 
megkülönböztető megjelölés használata esetén fel kell 
tüntetni a megkülönböztetésre alapot adó jellemzőket és az 
állítás igazolásának módját”



Mit tartalmaz az élelmiszercímke?

Kötelező információk:
− amelyeket a gyártónak vagy a 

forgalmazónak valamely 
jogszabályi előírás értelmében 
kötelessége feltüntetni 

− a húsra, az alkoholra és a 
romlandó élelmiszerekre 
vannak általános címkézési 
szabályok, és vannak speciális 
szabályok

Választható információk:
a gyártó vagy a forgalmazó 
tetszés szerint további 
információkat tüntethet fel a 
címkén, amennyiben azok 
pontosak és nem vezetik félre a 
fogyasztót 

Az Európai Unió élelmiszercímkézési szabályai minden 
európai fogyasztónak segítenek abban, hogy tudatos 
vásárlói döntést hozzon. A szabályok biztosítják, hogy a 
vásárolt élelmiszerekről részletes információt kapjunk.



► ► helyi válaszok



Vigilancia 
rendszerek

► ► nemzetközi válaszok

Európai Bizottság FOOD 2030 szakértői csoport 
(EUROPEAN UNION THINK TANK of the
FIT4FOOD2030 project, 2018. october) 
megfogalmazása szerint „Az élelmiszerrendszer 
magában foglal minden olyan elemet és 
tevékenységet, amely az élelmiszer 
előállításához, feldolgozásához, 
forgalmazásához, előkészítéséhez és 
fogyasztásához valamint az ártalmatlanításhoz 
kapcsolódik. Ez magában foglalja a környezetet, 
az embereket, a folyamatokat, az 
intézményeket, tevékenységüknek a 
társadalomra, gazdaságra, tájra és éghajlatra 
gyakorolt hatásaival együttvéve”









► Utánajárunk helyetted



► Facilitálunk





► Digitális intelligenciát 
fejlesztünk



Fogyasztók: 
- Személyre szabható beállítások - élelmiszer, étrendkiegészítő, 

gyógyszer (deep learning, big data, AI) 
- Megszólít a termék
- Megtanít az alkalmazás

Ipar:
- Az intelligens csomagoláshoz Intelligens termékinformációs 
rendszert adunk
- Marketing 4.0 eszköz (többcsatornás, soknyelven beszél)
- Nyomonkövetés

Társadalom / Szakma / Tudomány /IT / Quality:
- Minőségorientált termék-kommunikáció
- Közösségi szerveződéssel épül (organikus)
- Interszektoriális network
- Élelmiszer-rendszer koncepció támogatása (EU Food 2030)

Jövőképünk



Klikk ide!

BECSKEHÁZI-TAR JUDIT (btarjudit@mentesszemmel.hu) 
DR. BECSKEHÁZI-TAR ANDRÁS (btarandras@mentesszemmel.hu)

CSIGE IMRE (csige.imre@mentesszemmel.hu)
PUSKÁS SÁNDOR 
(puskas.sandor@mentesszemmel.hu)

https://mentesszemmel.hu/


