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Az útmutató célja, hogy:

a 2018/775 (EU) végrehajtási rendelet alkalmazásával kapcsolatban
meglévő bizonytalanságokra vonatkozó közös jogi értelmezést és
segítséget adjon az érintett piaci szereplők számára a jogalkalmazás
megkönnyítése érdekében.

segítse az uniós szerveket az uniós útmutató elkészítésében.

Felépítése:

az uniós rendelkezések magyarázata

konkrét példák és GYIK értelmezése (alap: case by case megközelítés)

az elsődleges összetevők meghatározásának körbejárása.
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Hatály

Ha egy termékre azért írják fel a származási helyét, mert ennek hiánya megtévesztené a fogyasztót 

(mert a csomagolás más származási helyre utal), akkor melyik helyhez kell az elsődleges összetevők 

származási helyét viszonyítani?  (válasz: a valós származási helyhez)

Vonatkozik-e a rendelet a  „made in”, „manufactured in”, „produced in”  kifejezésekre? (válasz: 

különösen azokban az esetekben nem, ahol ezek feltüntetését jogszabály teszi kötelezővé, vagy de 

facto kötelezővé egyes országokban és a kifejezéseket nem hangsúlyozzák egyéb megjelenítési 

elemekkel, elhelyezéssel a csomagoláson, mert ezek az élelmiszerek jogszerűen forgalmazhatók más 

országokban is ugyanolyan csomagolással)

A csomagoláson megemlítésre kerül egy hely, de nem a termék származási helyére utal? (válasz: 

konkrét eseteket ad, ahol nem: „Britain,’ best loved brand”, sportesemények alkalmából készült 

csomagolásokon szurkolói zászlók, promóciók ”Win a holiday to New York”, helyi nyelv alkalmazása, 

többnyelvű címkéken zászlók, országrövidítések alkalmazása nyelvi változatok elkülönítésére



Hatály

Az élelmiszervállalkozó jelölésen szereplő neve, címe származási hely jelölésének minősül-e? 

(válasz: nem)

Ha egy összetevő származás helyét feltüntetik (pl. spanyol spárgával készült spárgaleves , belga 

csokoládéval bevont piskóta), akkor alkalmazni kell-e a rendeletet? (válasz: nem, mert a rendelet  

azokra az élelmiszerekre vonatkozik, amelyeken az élelmiszer származási helyét feltüntették és ettől 

eltér az elsődleges összetevő származási helye; ugyanakkor nem lehet megtévesztő + jogszabály is 

írhat elő hasonlót – pl. 834/2007 (EK) tanácsi rendelet az ökológiai termékekről) 

Vonatkozik-e a rendelet az elsődleges összetevővel nem rendelkező termékekre? (válasz: nem. 

Példák: müzli, multivitamin gyümölcslé, válogatások)



Hatály

Vonatkozik-e a rendelet a szokásos (1169/2011) és generikus (1151/2012) nevekre? (válasz: nem)

(mire utalhatnak ezek a nevek: termelési mód, receptúra, ízjellemző, lehet jogszabállyal védett, de ez 

nem feltétel: Indian Pale Ale, bolognai mártás, milánói szósz, feketeerdeei torta, thai curry, bécsi 

szelet, New York sajttorta, mexikói saláta, Texas barbecue szósz,  párizsi, frankfurti leves, ameriki

palacsinta, brie, camembert, cheddar, gouda, dijoni mustár, francia hagymaleves, francia saláta, linzer 

torta; növény vagy állatfajta, amelyben szerepel egy helységnév: Charolais marha, görögdinnye)

Vonatkozik-e a rendelet az előírt nevekre  (válasz: nem)

Vonatkozik-e a rendelet a „típusú”, „módra” , „valamilyen recept alapján készült” kifejezések 

alkalmazására? (válasz: alapvetően nem, mert az élelmiszerek tulajdonságára és nem a származására 

utalnak, de esetről-esetre kell megítélni) (ugyanakkor vannak olyan termékek, ahol ezt jogszabály 

tiltja: szeszes italok, EU minőségügyi rendszerekben szereplő termékek)



Hatály

Mi történik akkor, ha az egyik országban generikusnak számít egy név, de egy másikban nem?

(válasz: körültekintéssel kell eljárni: a 1169/2011 megengedi az eredeti név (explicite a szokásos, de ez 

esetben a generikust is ide kell érteni ) használatát, ugyanakkor azt el kell kerülni, hogy a fogyasztó 

ezt származási hely jelölésnek értelmezze)

Vonatkozik-e a jogszabály a nem bejegyzett márka nevekre? (válasz: a bejegyzett védjegyek 

analógiájára a bejegyzett márkanevekre sem vonatkozik a rendelet, a nem bejegyzett márkanevekre 

sem, mivel ugyanazok a jellemzőik és céljuk. Ugyanakkor a bejegyzés ténye a márkanevek esetében a 

jogviták esetében a bizonyítási kényszert megfordítja. Ezt az EU védjegyekről szóló 2017/1001 

rendelet is alátámasztja, amely szintén védelmet biztosít a nem bejegyzett védjegyeknek is)

A rendelet 2(a) cikkében felsorolt lehetőségek közül szabadon választhat-e az élelmiszervállalkozó? 

(válasz: igen)

Ha egy elsődleges összetevőre külön uniós szabályok vonatkoznak a származási hely jelölése 



Hatály

Ha egy elsődleges összetevőre külön uniós szabályok vonatkoznak a származási hely jelölése 

tekintetében (marhahús, olívaolaj, méz stb.), akkor ezeket a szabályokat kell-e alkalmazni a jelen 

rendelet tekintetében? (Válasz: nem kötelező)

Felsorolható-e uniós tagország és harmadik ország, vagy tagországi/harmadik országban található 

egyéb földrajzi egység egyaránt az elsődleges összetevő származási országaként/eredeteként? 

(válasz: igen)

Megadható-e az elsődleges összetevő származási helye eltérő szintű földrajzi egységekkel (pl: EU és 

Svájc?) (válasz: igen, mert a fogyasztó pontosabb tájékoztatását szolgálja) 

Lehet-e az előírtnál pontosabb leírását adni a szituációnak az elsődleges összetevő származási 

helyének vonatkozásában (pl: részben eltérő származású elsődleges összetevő, az év egy részében, 

szezonalitás miatt eltérő származású összetevő). (válasz: nem kizárt)



Megjelenítés

Kisméretű csomagolások esetében megengedett-e e rendelet tekintetében is a 0,9 mm-es 

betűnagyság használata? (válasz: igen, mert a 1169/2011-ben szereplő lehetőség az összes kötelezően 

feltüntetendő információra vonatkozik)

Lehet-e az országnevek rövidítését (BE, NL, AT) alkalmazni? (válasz: igen, feltéve, hogy az adott 

piacon a fogyasztók azokat megértik)

Ha több helyen is szerepel a csomagoláson az élelmiszer származási helye, akkor minden esetben fel 

kell ott tüntetni az eltérő származási helyű elsődleges összetevőre vonatkozó tájékoztatást is? 

(válasz: nem kötelező)



Elsődleges összetevő(k)

Lehet-e egy élelmiszernek több elsődleges összetevője? (válasz: igen, pl. vajas keksz: a liszt több, mint 

50 %, ugyanakkor a vajat a fogyasztók lényeges összetevőként társítják a termékhez )

Feltüntethető-e több elsődleges összetevő származási helye? (válasz: igen)

Hogyan azonosítható be a definíció második felében szereplő elsődleges összetevő? (válasz: nincs 

szabály, de pl. megfontolandó annak figyelembe vétele, hogy alapvetően befolyásolja-e a vásárlási 

döntést az információ rendelkezésre állása)

Elsődleges összetevők és QUID: e rendelet tekintetében fel kell-e tüntetni minden egyes QUID-del

ellátott összetevő származási helyét? (válasz: nem, nem a mennyiség feltüntetése miatt kell a 

származási helyet feltüntetni, hanem az elsődleges összetevők jellegüknél és szerepüknél fogva 

gyakran el van látva ezzel az információval)

Az összetett összetevőkkel mi a helyzet? (válasz: az élelmiszervállalkozó dönti el)



Következtetések
Egyes kérdésekben van még eltérés a 
bizottsági és az iparági jogértelmezés 
között és a tagállamok véleménye sem 
egységes. Ezeket tisztázni szükséges. A 
lehető legjobb megoldás érdekében 
szükséges szakmai vitákhoz megfelelő 
médium az iparág részéről ez a 
dokumentum, mely egyértelműen 
megfogalmaz egy határozott jogi 
álláspontot.

Az új összetételű EP és COM politikai 
hozzáállása, illetve az eddigi hozzáállás 
esetleges változása még nem 
megjósolható a származási hely 
feltüntetésének kérdésében sem. 

Magyarország növelni szeretné 
feldolgozott élelmiszerexportját: erre 
figyelemmel kellene lenni a tagállami 
álláspont kialakításakor. 

A tagállamok által az elmúlt három 
évben hozott nemzeti jogszabályok 
jelenlegi formájukban mindenképpen 
hatályukat vesztik a rendelet kötelező 
alkalmazásának időpontjában (2020 
április).

Itthon is át kell gondolni a magyar 
termék jogszabályt/védjegy helyzetét, 
különös tekintettel a most formálódó 
ernyővédjegy kialakítására (például 
védjegyekben szereplő zászlók, nemzeti 
jelképek, ábrák használata;   hazai 
feldolgozású termék védjegy használata: 
eleve kötelezővé teszi az elsődleges 
összetevők származásának jelölését.)
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ÉFOSZ átalakulás: 
Felelős Élelmiszergyártók 
Szövetsége 

A névváltás egyben filozófia váltást is 
szimbolizál: a felelős vállalati magatartás kerül a 
szövetségi értékend középpontjába: felelősség a 
társadalomért, a hazai gazdaságért és a 
környezetért.

A hagyományos érdekképviselet mellett fontos 
célunk a feldolgozott élelmiszerek iránti 
bizalmatlanság bizalommá alakítása. 
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Elindult a fogyasztóknak szóló kommunikációs 
programunk „Hello Food” címmel a  facebook-on

Célunk a feldolgozott élelmiszerek iránti bizalom helyreállítása, 
eszközünk a transzparencia és a párbeszéd
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Köszönöm a figyelmet!

reka.szollosi@elelmiszeripar.hu
+3630/860-2604

mailto:reka.szollosi@elelmiszeripar.hu



