Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Szakbizottsága közleménye
a szeszesitalok jelölési útmutatójáról (2009.)
1. Ezen tájékoztatót a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága az élelmiszerlánc területén
kötelezı elıírások és ajánlott szakmai irányelvek győjteményei kiadásainak rendjérıl szóló 220/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján dolgozta ki és adja ki.
2. A tájékoztató célja, hogy segítse a szeszesitalokra vonatkozó általános és speciális jelölési szabályok egyes
termékcsoportokra vonatkozó alkalmazását. Ezzel a szabályok jogalkalmazói gyakorlatának egységesítését, a
fogyasztók megfelelı tájékoztatását és ezen keresztül érdekei védelmezését szolgálja.
A szeszesitalokra vonatkozó alábbi jogszabályok a következık:
- 110/2008/EK rendelet a szeszesitalok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl és
földrajzi árujelzıinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl (a
továbbiakban: rendelet),
- 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról (a továbbiakban:
törvény),
- 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl.
3. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága már két alkalommal ajánlást dolgozott ki
(megjelent a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítı 2002. május 9-ei 8. számában, illetve a Földmővelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítı 2005. november 30-ai 23. számában) ezeknek a termékeknek a megnevezésére,
figyelembe véve az idıközben a szeszesitalok szabályozásában történt változásokat, illetve az alkalmazás során
felmerült olyan kérdéseket, amelyekre az elızı ajánlás nem tért ki.
Az új közösségi rendelet, valamint a magyar törvény hatálybalépése szükségessé tette az útmutató frissítését. A
Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága ezért az útmutató módosításával az alábbi tájékoztatót
dolgozta ki.
4. A szeszesitalok megnevezése
4.1. A rendeletben szabályozott termékek megnevezése
4.1.1. A rendeletben szabályozott termékekre az ott szereplı megnevezéseket kell alkalmazni. Ezen megnevezések
- vagy ezekre utaló, ezekhez hasonló szavak - használata a rendeletben rögzítetteknek meg nem felelı termékekre
tilos.
4.1.2. A „gyümölcspálinka” és a „törkölypálinka” megnevezésekor használható jelzıs kifejezéseket a törvény
tartalmazza.
4.2. A rendelet II. és III. mellékletében nem szereplı termékek megnevezése
4.2.1. A rendelet II. és III. mellékletében nem szereplı - 15% (V/V)-nál nagyobb alkoholtartalmú - italok
megnevezése: „szeszesital”.
4.2.2. A kizárólag aromával ízesített termékek megnevezésében a „szeszesital” jelzıje:
(1) Gyümölcsre utaló, pl.
- Barack (vagy más gyümölcs neve) íző szeszesital;
(2) Meghatározott gyümölcsfajta ízére utaló, pl.:
- Vilmos körte (vagy más gyümölcsfajta) íző szeszesital.
4.2.3. A gyümölcspárlatot is tartalmazó szeszesital megnevezésében a „szeszesital” jelzıje lehet a gyümölcs vagy
gyümölcsfajta neve, pl.:
- Barack (vagy más gyümölcs neve) szeszesital;
- Vilmos körte (vagy más gyümölcsfajta) szeszesital.
4.2.4. A rendeletben szabályozott termékeket is tartalmazó szeszesitalok megnevezése - függetlenül attól, hogy
milyen arányban tartalmazza a rendeletben szabályozott terméket - „szeszesital”.
4.2.5. Nem lehet semmiféle összetételben a szeszesital jelzıje a rendeletben szereplı bármely termék neve, pl.:
- Pálinka íző szeszesital,
- Pálinkát tartalmazó szeszesital,

- Pálinkás szeszesital,
- Pálinka likır,
- Mézes pálinka likır stb.
4.2.6. A 100%-ban pálinkából, rumból stb. (a rendelet II. mellékletének 1-14. kategóriájában felsorolt párlatokból)
készült, ízesített termékek megnevezése, pl.:
- Mézes alma (vagy más gyümölcs) likır,
- Mézes alma (vagy más gyümölcs) szeszesital.
A megnevezés kiegészítéseként feltüntethetı, hogy a termék alkoholtartalma 100%-ban pálinkából, rumból stb.
származik. Ennek a kiegészítı megnevezésnek a betőnagysága azonban nem lehet nagyobb, mint a megnevezésé.
4.2.7. Amennyiben a „szeszesital” megnevezéshez nem tartozik olyan jelzı, amelybıl egyértelmően
megállapítható a termék jellege, az összetevık feltüntetésénél a felhasznált aromát pontosan meg kell nevezni, pl.
„rum aroma”, „whisky aroma”. Ezeknek a termékeknek a megnevezése „szeszesital”, jelzı nélkül.
4.2.8. A megnevezésben a „szeszesital” vagy a jelzıs szeszesital szóhoz csatlakozhat cégnév vagy fantázianév. A
cég/fantázianév azonban nem utalhat különleges tulajdonságra (pl. extra, különleges stb.).
4.2.9. A „szeszesital” szóhoz csatlakozó fantázianév idegen nyelven sem utalhat különleges (pl. „finest”) vagy
olyan tulajdonságra, amely nem igaz (pl. „blended”).
4.2.10. A „szeszesital” szó a megnevezés meghatározó része. Azért jól látható módon kell feltüntetni. A
megnevezést nem lehet szétválasztani, egyes elemeit kiemelni. A megnevezés alkalmazásánál nem lehet olyan
grafikai megoldást alkalmazni, amely eltereli a fogyasztó figyelmét a „szeszesital” szóról.
4.3. Egyéb jelölések
4.3.1. A 110/2008/EK rendelet a benne szereplı megnevezése védelmét írja elı. A szeszesitalokon (és más
termékeken is) szokásos - a megnevezést és egyéb kötelezı adatokat tartalmazó címkétıl elkülönülı - kisebb,
fogyasztói tájékoztatást szolgáló (ún. marketing vagy reklám) címke alkalmazása, amelyre a jelölés általános
szabályai szintén vonatkoznak. Természetesen ezen sem lehet a terméket pl. pálinkának, vodkának stb. nevezni, ha
az erre vonatkozó elıírást nem elégíti ki. A megnevezés részét nem képezı címkén azonban lehet utalni minden
olyan valós tényre (pl. a felhasznált aroma jellege, javaslat a termék felhasználási módjára stb.), amely a terméket a
többi szeszesitaltól megkülönbözteti, és tájékoztatja a fogyasztót a termék jellegérıl.
4.3.2. A szeszesitalok összetevıinek felsorolásánál a „mezıgazdasági eredető etil-alkohol” kifejezés helyett
használható a „finomszesz” megnevezés is.
4.3.3. A termékek összetevıinek felsorolásánál a rendeletben szereplı terméknéven (pl. pálinka) kell a felhasznált
összetevıt feltüntetni. Ez a szó azonban nem szerepelhet feltőnı, a többi összetevınél (pl. finomszesz, víz) nagyobb
betőkkel.
4.3.4. Az összetevık felsorolásánál megadható a rendeletben szabályozott termék mennyisége is.
5. Aromával ízesített likırök megnevezése
A kizárólag aromákkal készült likırök megnevezésében nem kötelezı feltüntetni az „... íző” kifejezést, tekintettel
arra, hogy a közösségi jogszabály a likırök vonatkozásában nem írja elı a kizárólag aromával készített termékek
ilyen megkülönböztetését.

