
FIGYELEM! VÁLTOZIK!
AZ ÉLELMISZEREK DÁTUMJELÖLÉSI SZABÁLYA

A magyar fogyasztók korábban az élelmiszerek minô-
ség-megôrzési idejének jelölésében kétféle dátum-
jelölési sorrenddel találkozhattak. A magyar helyes-
írásnak megfelelô sorrendû – év/hónap/nap – jelölés 
mellett egyre gyakrabban olvasható az élelmiszerek 
csomagolásán a nap/hónap/év sorrendben feltün-
tetett fogyaszthatósági- vagy minôség-megôrzési 
idô. Ez utóbbi az egységes európai uniós szabályok 
alapján 2012. január 1-tôl kizárólagossá válik, tehát ezt 
követôen már csak a nap/hónap és a nap/hónap/év 
szerinti jelölési módok lesznek érvényben.

Mi a különbség a „fogyasztható”  
és a „minőségét megőrzi” kifejezés  
között?

A „fogyasztható” kifejezést a gyorsan romló élelmiszerek 
estében kell használni, például a húsáru, tejtermék, a tojás stb. ese-
tén. Tehát valamennyi olyan terméken „fogyasztható” kifejezés 
szerepel, amelyek elfogyasztása a megadott dátum után már 
nem garantáltan biztonságos.

”Minőségét megőrzi” feliratot olyan élelmiszereken 
láthatunk, amelyek a jelzett dátum után minőségükből, 
élvezeti értékükből veszíthetnek (például a konzervek, 
kekszek, vagy a fűszerek), illetve gyártói garanciával már nem 
rendelkeznek.

Ha a témával kapcsolatban további kérdése van, ezen a 
honlapon tájékozódhat: 

A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 
készült.
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Például:

„minőségét megőrzi (nap/hónap/év): 11/08/11” 
„minőségét megőrzi: 11/08/2011”
„minőségét megőrzi: 11/aug./2011 ”

Az első példából nem derül ki konkrétan a minőség-megőrzési idő, 
ezért ebben az esetben is fel kell tüntetni zárójelben a „nap/hónap/
év” szövegrészt.

Például: 

„fogyasztható: 11/aug.” vagy minőségét megőrzi: 
11/aug./2011

Fontos, hogy a sorrendi utalás csak ideiglenesen kötelező, meg-
könnyítendő az átállást az európai sorrendre. Addig lesz kötelező 
a sorrendre utalni zárójelben, amíg hatályba nem lép az új, egysé-
ges Európai Uniós rendelet.

Mire figyeljünk  
a dátumjelölés olvasásakor?

Például: 

„fogyaszthatósági idő (nap/hónap): 11/08”
„fogyaszthatósági idő: 11/aug.”
„fogyaszthatósági idő: 11/augusztus”

Mindhárom eset augusztus 11-i fogyaszthatósági lejárati időt jelöl. 
Az első példában a fogyasztható szó után zárójelben a nap/hónap 
szövegrészt fel kell tüntetni, mivel hiányában nem egyértelmű a 
dátum. 

Ezentúl fokozottabban kell
figyelnünk az élelmiszerek

eltarthatóságát jelző dátumot, 
hiszen azt már nem 

a magyar helyesírásnak 
(év/hó/nap vagy hónap/nap) 

megfelelően kell feltüntetniük 
a gyártóknak.

A változás oka az Európai Unióban használt
dátumjelölési sorrend egységessé tétele.

Az élelmiszerek csomagolásán a fogyaszthatósági
idő a jövőben kizárólag a nap/hó vagy nap/hó/év,

a minőség-megőrzési idő pedig nap/hó/év
sorrendet követi. Az új élelmiszerjelölési

szabályozás 2012. január 1-től
kötelező lesz minden tagállamban. 

A hónapot jelölhetik arab számmal  
vagy betűvel, amit teljesen kiírhatnak 
vagy rövidíthetnek.1

Az évet jelölhetik kettő  
vagy négy karakterrel.2

Ha egyértelmű a dátum jelölése,  
akkor nem kell utalni a sorrendre. 3
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