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„A versenyképes és innovatív 

élelmiszeriparért” 



 

 
 

„SZÁRMAZÁSI ORSZÁG”: 952/2013/EU rendelet 

• teljes egészében egyetlen országban állították elő 

• előállítása egynél több országot vagy területet érint, abból az országból vagy 
területről származónak kell tekinteni, ahol az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt 
feldolgozása vagy megmunkálása történt, aminek eredményeként új terméket 
állítanak elő, vagy ami az előállítás fontos szakaszát képezi. 

 

„EREDET HELYE”: 1169/2011/EU rendelet 

• az a hely, amelyet az élelmiszer eredeteként feltüntetnek, és amely nem az élelmiszer 
származási országa. 

 

„ELSŐDLEGES ÖSSZETEVŐ”: 1169/2011/EU rendelet 

• összetevő/összetevők, az adott élelmiszer több mint 50 %-át teszik ki, vagy  

• amelyet a fogyasztó rendszerint az adott élelmiszer nevével azonosít, és amely 
esetében legtöbbször mennyiségi jelölés szükséges; 

 

  

Fogalmak 



 
Jogszabályi környezet 

 

1760/2000/EK rendelet 

A marhahús és marhahús 

termékek címkézéséről 

Méz: 2001/110/EK Irányelv 

(Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-

2001/110 ) 

589/2008/EK rendelet Tojás 

543/2008/EK rendelet Baromfi 

607/2009/EK rendelet Borok 

 

1169/2011/EU rendelet a 

fogyasztók élelmiszerekkel 

kapcsolatos tájékoztatásáról 

• 1337/2013/EU Vhr. 

Friss, hűtött vagy fagyasztott 

juh-, kecske-, baromfi hús 

• 1379/2013/EU rendelet 

Halászati és akvakultúra 

termékek 

 

• 543/2011/EU rendelet 

zöldség-gyümölcs 

• 29/2012/EU rendelet 

olívaolaj 

• 1239/2012/EU Vhr. 

baromfi. 

2018/775/EU Vhr. Elsődleges 

összetevő származási ország 

vagy eredet helye 

vertikális 
horizontális 

• 834/2007/EK rendelet 

Ökológia termékek  (2021. 

január 1-től felváltja a 

2018/848/EU) 

• 1235/2008/EK rendelet 

harmadik országból 

származó ökológiai 

termékek 

 



 

Tagállami jogszabályok, származás jelölés 

 

2019. „átmeneti” tagállami 

jogszabályok megújítása 

2016. szeptember 

Olaszország, Portugália, 

Litvánia, Finnország, 

Spanyolország, Görögország, 

74/2012.VM rendelet önkéntes 

megkülönböztető megjelölések: 

„magyar termék”, „hazai 

termék”, „hazai feldolgozású 

termék” 

2016. április Franciaország 

2014. Szlovákia rendelete :  

Szlovák mezőgazdasági 

termékek és szlovák 

élelmiszerek 

„Szlovák élelmiszer”  

 

 

• Tej és tejtermékek összetevőjeként 

felhasznált tej jelölése  

• Összetevőként felhasznált hús jelölése 

 

2év  „átmeneti ” jelleggel 



 

 

1169/2011/EU rendelet 

26. cikk  származási 
ország vagy eredet helye 

26. cikk (2) származás eredet 
kötelező, ha feltüntetésének 

hiánya félrevezetné a 
fogyasztót 

26. 3. cikk a.) b.) elsődleges 
összetevő 

      

  

    

 

 

• az élelmiszerrel kapcsolatos 
tájékoztatás  vagy a címke egésze 
arra utal, hogy az élelmiszer 
származása vagy eredetének helye 
más 

•  ha az élelmiszer származási országát vagy 
eredet helyét feltüntetik, de nem egyezik meg 
az elsődleges összetevő származásával akkor: 

• elsődleges összetevő származását meg kell 
adni; 

• jelölni kell, az elsődleges összetevő 
származása eltérő. 



 

 

 

 

NEM KELL ALKALMAZNI: 

 

• bejegyzett védjegyek; 

• szokásos nevek; 

• állati eredetű élelmiszerek azonosító jelölései- állategészségügyi 

jelölés (853/2004/EK); 

• 1151/2012/EU rendelet; 1308/2013/EU rendelet; 110/2008/EK 

rendelet; 251/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó termékek 

esetében. 

 

 

Elsődleges összetevő származási ország vagy eredet 

helyének jelölése:  

2018/775 EU végrehajtási rendelet 



 

 
 

FÖLDRAJZI TERÜLETRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL: 
 

• EU vagy nem EU vagy EU és nem EU /pl.: Elsődleges összetevő származása: EU); 

 

• régió vagy bármely más földrajzi terület, amely több tagállamban terül el; 

 

• FAO halászati terület vagy tengeri vagy édesvízi terület / pl.:Elsődleges összetevő: Csendes-
óceán és keleti részéből (Bering –tenger –Aleut - szigetek,  Alaszakai –öböl, FAO 67); 

 

• adott tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok); 

 

• régió vagy bármely más földrajzi terület, egy tagállamban vagy harmadik országban/ pl.: 
Elsődleges összetevő: Észak Alföldi régió vagy Szabolcs-Szatmár Bereg megye/; 

 

• származási ország /Elsődleges összetevő származása: Magyarország/. 
 

 
ELSŐDLEGES ÖSSZETEVŐ SZÁRMAZÁSA ELTÉR AZ ÉLELMISZER SZÁRMAZÁSÁTÓL - nyilatkozat 

a) A termék származásától eltérő nyilatkozattal / pl.: almás desszert esetében: az alma nem Magyarországról 
származik vagy vaníliás krémtúró a túró nem Magyarországról származik/ 

 

Elődleges összetevő származás jelölése 



 

 
 

• 1169/2011/EU rendelet  13. cikkében előírt legkisebb betűméretnél-1,2mm-

nem kisebb. 

• Élelmiszer származási országot vagy eredet helyét  szavakkal adják meg: 

 ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint az élelmiszer 

származási országát vagy eredetének helyét; 

 az élelmiszer származás jelölésekor alkalmazott betűméret, x- 

magasságának legalább 75%-át kell kitennie az elsődleges összetevő 

származás jelölésének betűmérete. 

• Élelmiszer származási országát vagy eredet helyét nem írásos (pl.: grafika, kép, 

ábra, stb.) formában adják meg: 

 ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint ahol megjelenik a 

nem írásos formájú származási ország vagy eredet hely jelölés. 

 

 

 

Elsődleges összetevő származás megjelenítése 



 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

2018/775 EU végrehajtási rendelet 

Hatályba lépés időpontja :  
2018. május 28. 

2018/775/EU rendelethez  az EU 
útmutató várható kiadása : 

2019. november 

Kötelezően 
alkalmazandó:  

2020. április 1. 

folyamat ábra elsődleges összetevő.pdf


Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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