
4. Segédanyag - Termékcímkék 

A termékcímkék célja, hogy a fogyasztókat pontos információkkal lássák el a termék 

jellemzőiről, például az összetevőkről, a minőségmegőrzési időről, a gyártó adatairól, a 

mennyiségről, a tárolásra és felhasználásra vonatkozó előírásokról. A hamis információk és a 

megtévesztő címkék komoly következményekkel járhatnak, például allergiás vagy beteg 

emberek esetében. 

Milyen információkat kell kötelezően feltüntetni az élelmiszereken? 

Élelmiszerek esetén vannak olyan információk és adatok, amiket mindenképpen fel kell 

tüntetni a terméken. Ezek a következők: 

a) az élelmiszer neve; 

b) az összetevők felsorolása; 

c) az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok; 

d) az élelmiszer nettó mennyisége; 

e) a minőségmegőrzési idő; 

f) a különleges tárolási, felhasználási feltételek; 

g) a vállalkozás neve és címe; 

h) a származási ország; 

i) tápértékjelölés 

j) alkoholtartalom, ha az egy meghatározott mértéknél nagyobb;  

Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen és olyan módon kell 

megjeleníteni, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek 

legyenek. Fontos, hogy ezeket a tájékoztatásokat az eladó nem rejtheti el, nem teheti 

kivehetetlenné, vagy vonhatja el róla a figyelmet.  

Az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Előre 

csomagolt élelmiszerek esetében például közvetlenül a csomagoláson vagy az arra rögzített 

címkén kell ezt feltüntetni. 

A terméken található megjelölések 

Biztosan te is találkoztál már olyan termékekkel, amelyek csomagolásán például egy zöld 

levél vagy egy áthúzott búzakalász szerepelt. Az ilyen logókat csak olyan árukon szabad 

feltüntetni, amelyek megfelelnek egy sor igen szigorú előírásnak. Ezek az előírások 

vonatkozhatnak ökológiai vagy egyéb követelményekre is. Gyakran nem csak magát a 

terméket vizsgálják az odaítélés alkalmával, hanem a termelés folyamatát, a csomagolást vagy 

a hulladékgazdálkodást is. Különböző követelményeket határozhatnak meg azok számára, 

akik használni szeretnék a logót a termékükön. Ezek a követelmények tehát nem csak arra 

vonatkozhatnak, hogy az élelmiszer egészséges legyen, hanem hogy előállítása során óvják a 

környezetet is. Az ilyen megjelölések arról tájékoztatnak, hogy az adott termék valamilyen 

szempontból előnyösebb a többinél és segítik a tudatos fogyasztói döntések meghozatalát. 



Jól jegyezd meg! 

 Az összetevőket súly szerint csökkenő sorrendben, az értékesítés országában használt 

nyelven kell feltüntetni. Minden hozzáadott alkotóelemet meg kell jeleníteni a címkén, 

így az adalékanyagokat és adott esetben még a vizet is. 

 Szerepelnie kell a címkén, ha a termék allergén anyagokat tartalmaz vagy nyomokban 

tartalmazhat. Az ilyen anyagokat ki kell emelni, hogy az könnyebben elkülöníthető 

legyen a többitől. 

 Egyértelműen fel kell tüntetni a címkén az előállító elérhetőségét. Így a fogyasztók 

kérdés esetén további információhoz juthatnak, és megtudhatják, hová címezhetik az 

esetleg felmerülő panaszaikat. 

 A csomagoláson feltüntetett ábráknak egyértelműnek kell lennie. Például egy olyan 

epres joghurton, amely nem természetes, hanem mesterséges eper ízesítést tartalmaz, 

nem szabad epret ábrázolni. 

 Mindig ügyelj a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági időre, amit a csomagoláson 

kötelező feltüntetni.  

 Gondosan olvasd el a tárolási és elkészítési útmutatót. Tartsd be a leírásban 

foglaltakat, hogy mindig egészségesen fogyaszthasd az élelmiszert.  

 Szükség esetén vizsgáld meg a tápértékre vonatkozó információkat is. Ezek 

tájékoztatnak az élelmiszer energia, fehérje, szénhidrát, zsír, rost, só, vitamin és 

ásványianyag tartalmáról. 

 Az élelmiszert vagy annak összetevőit nem szabad hamisan feltüntetni a címkén, azaz 

például a Szegedi Paprikának valóban Szegedről kell származnia. 

 Nézz utána a terméken található megjelöléseknek, védjegyeknek, mint például az 

 (Eurolevél) vagy a  (Zöld Pont).  

Ezek jelzik például, ha egy termék ökológiai gazdálkodásból származik, vagy ha a 

gyártók az előállítás során környezetbarát módon jártak el. Bővebb információkért 

látogass el a www.febesz.eu oldalra, és böngészd a védjegy- és címkeadatbázist! 

 

http://www.febesz.eu/

