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Élelmiszerek jelölése, különös tekintettel a 

sörre 

Szegedyné Fricz Ágnes,  

főosztályvezető-helyettes 
VM, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 



ÁLTALÁNOS JELÖLÉS 

            2000/13/EK irányelv 

TÁPÉRTÉKJELÖLÉS 

                      90/496/EGK irányelv 

 

A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL  
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA 

1169/2011/EU rendelet 

 



Egyéb szabályozások 

Magyar Élelmiszerkönyv 

1-1-87/250 számú előírás alkoholtartalom jelöléséről 

2-702 (2-96) számú irányelv SÖR 

2-106 számú irányelv Megkülönböztetett minőségi 
jelöléssel ellátott sörök 

 

1129/2011/EU Bizottsági rendelet az adalékanyagok 
jegyzékéről 

 

 

 



Önálló szabályozás 

• Tételazonosító jelölése: 2011/91/EU irányelv (2011. 
december 13.) 

 

• Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére 
vonatkozó szabályok: betűnagyság 13/2008. (VIII. 8.) 
NFGM-FVM közös rendelet szerint 

 



Általános elvek 

• Nem vezeti félre a fogyasztót az élelmiszer 
tulajdonságait illetően 

• Nem tulajdonít olyan hatást amivel nem rendelkezik 

• Nem állítja, hogy különleges tulajdonságokkal 
rendelkezik, ha más hasonló termék is ugyan azt 
tudja 

 

Termék jelölésén, reklámban, egyéb kommunikációban. 



a)az élelmiszer neve 

b)összetevők 

c)allergének   

d)összetevők mennyisége   

e)nettó mennyiség  

f)minőségmegőrzési idő  

g)tárolási, felhasználási  

feltételek   

h) felelős élelmiszer-vállalkozás 

neve és címe   

i) származási hely    

j) felhasználási útmutató   

k) alkoholtartalom 1,2% felett 

l) tápértékjelölés 

 

Kötelező elemek 



A dátumot az alábbi szavaknak kell megelőznie: 

• „Minőségét megőrzi: ………”, ha szerepel a nap megjelölése 

• „Minőségét megőrzi ……… végéig:”  minden más esetben 

 

sorrend:  

  

A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és 
szükség szerint az évet, ebben a sorrendben. 

NAP / HÓNAP / ÉV 

Dátumjelölés 2010. július 1-től 

26/2010. FVM rendelet 



• Fő látómező: 

 2. cikk (2) l): amely vásárláskor valószínűsíthetően 
először kerül a fogyasztó figyelmébe  

                  
 DE: ugyanazon látómezőben: 9.cikk (1)  

a) elnevezés;  
b) nettó mennyiség;  
c) 1,2 térf.százaléknál nagyobb alk.tartalom 



• Olvashatóság:   2. cikk (2) m):  

a tájékoztatás fizikai megjelenése, amely a tájékoztatást 
vizuálisan hozzáférhetővé teszi a lakosság számára, és 
melyet számos paraméter határoz meg, többek 
között a betűméret, a betűköz, a sorköz, a 
betűvonal- vastagság, a betűszín, a betűtípus, a 
betűk szélességének és magasságának aránya, az 
anyag felülete, valamint a betűk és a háttér közötti 
kontraszt  



x = 1,2mm 

13. Cikk Kötelező adatok feltüntetése, IV. melléklet: 

Minimális betűméret, ugyanazon látómező,  

  



 

Önkéntes információt továbbra sem lehet a 
kötelező tájékoztatás „rovására” jelölni. 

 

A fogyasztó a kötelező információk alapján tud 
döntést hozni, amennyiben el tudja olvasni!!! 

pl: tápértékjelölés, származás, eredet, 

 

Önkéntes információk 



Önkéntes megkülönböztető megjelölések  

74/2012 (VII: 25.) VM rendelet 

magyar termék 

• hazai termék - csak feldolgozottnál 

• hazai feldolgozású termék – csak feldolgozottnál 

különleges vagy prémium minőségű élelmiszer 

kézműves élelmiszer 

 





Pályázható termékek 

Gabonafélék, malomipari termékek 

Friss vagy feldolgozott gyümölcs 

Friss vagy feldolgozott zöldség, 
gomba 

Húsok, húskészítmények 

Halászati termékek 

Olajok és zsírok 

Tejtermékek 

Sütőipari termékek 

Édesipari termékek 

Száraztészták 

Cukrászati termékek 

Italok, beleértve a szörpöket  

Fűszernövények, gyógynövények, 
ízesítők 

Méz 

Tájjellegű ételek: levesek; pörkölt, 
pásztor ételek; tésztafélék; egyéb 

 
 Kivéve a borokat és ásványvizeket, 
továbbá a HÍR gyűjteményben 
„mézes pálinka” elnevezéssel 
szereplő terméket 





Egy önkéntes, nem szabályozott, piaci alapon 
működő állami eredet és minőség tanúsító 

védjegy 





Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes 

VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 

tel: +36 1 795 3759 

email:  agnes.fricz@vm.gov.hu 

  

 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


