
4. Feladatsor 
 

1. Az alábbiak közül mit nem kötelező feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán? 
a) Az élelmiszer nettó mennyiségét. 
b) A különleges tárolási, felhasználási feltételeket. 
c) Azt, ha ökológiai gazdálkodásból származik. 
 

2. Hogyan kell feltüntetni az élelmiszereken az összetevőket tartalmazó címkét? 
a) Feltűnő helyen, hogy az jól látható, könnyen olvasható legyen. 
b) Az összetevőket nem kötelező feltüntetni a címkén. 
c) Elegendő apró, esetleg elmosódott betűkkel feltüntetni, hogy ne vonja el a figyelmet a termékről. 
 

3. Az alábbiak közül melyiket nem kötelező minden esetben feltüntetni a terméken? 
a) Az élelmiszer nevét. 
b) A minőségmegőrzési időt. 
c) A felhasználási útmutatót. 
 

4. Hogyan kell feltüntetni a termékben található allergén anyagokat? 
a) Ugyanúgy, mint a többi összetevőt. 
b) Ki kell emelni, hogy könnyen elkülöníthető legyen a többi összetevőtől. 
c) Nem kell feltüntetni az allergén anyagokat. 
 

5. Mi a célja a termékcímkéknek? 
a) Hogy a kereskedők minél több terméket tudjanak eladni. 
b) A fogyasztók tájékoztatása a termékkel kapcsolatos lényeges információkról. 
c) A termék reklámozása. 
 

6. Milyen nyelven kell feltüntetni a termékkel kapcsolatos információkat? 
a) Az eladó nyelvén. 
b) A vásárló nyelvén. 
c) Az értékesítés országában használt nyelven. 

 

7. Mire utalhatnak a terméken található további védjegyek, megjelölések? 

a) Arra, hogy a termék megfelel az Európai Uniós jogszabályoknak. 

b) Arra, hogy a termék például ökológiai gazdálkodásból származik, vagy, hogy a gyártók az 

előállítás során környezetbarát módon jártak el. 

c) Arra, hogy a termék semmilyen allergén anyagot nem tartalmaz. 

 

8. Megjeleníthetik-e egy eper fényképét egy epres joghurton? 

a) Igen, függetlenül attól, hogy mit tartalmaz a termék. 

b) Csak akkor, ha eper ízesítésű a termék. 

c) Csak akkor, ha természetes epret tartalmaz a termék. 

 

9. Fel kell-e tüntetni az előállító elérhetőségeit a terméken? 

a) Igen, de csak akkor, ha a termék nem Magyarországról származik. 

b) Nem, mivel ez nem lényeges információ. 

c) Igen, mivel innen tudjuk hová fordulhatunk további kérdéseinkkel vagy panaszunkkal. 

 

10. Milyen sorrendben kell feltüntetni az összetevőket? 

a) Tetszőleges sorrendben. 

b) Először az allergén anyagokat kell feltüntetni, utána a többit. 

c) Súly szerint csökkenő sorrendben. 


