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Tájékoztató 

 
a természetes ásványvizek, a gyümölcslevek és az üdítőitalok címkéjén 

feltüntetendő jelölésekről 
 
 
Az uniós jelölési rendelet, az "állításokra" vonatkozó rendeletek, valamint a kapcsolódó 
hazai jelölési előírásokat tartalmazó, illetve termék specifikus  rendeletek alkalmazása, 
értelmezése sok esetben okoz gondot az alkalmazók körében. Ezért összeállítottunk egy 
tájékoztatót, amelyben összefoglaltuk a vonatkozó rendeletek legfontosabb előírásait, 
illetve konkrétan meghatároztuk az egyes termékek címkéjén feltüntetendő jelölési 
elemeket. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a tájékoztató gyakorlati 
útmutató, és nem mentesít a vonatkozó rendeletek alapos ismerete alól. Továbbá a 
rendeletek időről időre módosulnak, új jogszabályok lépnek hatályba, ezért a tájékoztató 
használata előtt győződjön meg arról, a legfrissebb változatot alkalmazza-e. A tájékoztató 
megtalálható a honlapunkon, www.italszovetseg.hu, a jogszabályok menüpontban 
 
Az alkoholmentes italok jelölési szabályait általános előírások, és termék specifikus 
szabályok határozzák meg. 
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. 1169/2011/EU RENDELET A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSÁRÓL 

 
Ez a „jelölési rendeletként” emlegetett jogszabály célja az, hogy a „fogyasztók megfelelő 
tájékoztatáshoz jussanak az általuk fogyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban.” 
Amennyiben bármilyen kétely merül fel egy jelölési elem feltüntetésével kapcsolatban, 
azt kell mérlegelni, megfelelően tájékoztatja-e a fogyasztót, és nem téveszti-e meg. 
A rendelet előírásai közül a legfontosabb szabályokat emeljük ki: 

1. cikk Tárgy és hatály 
(4) E rendelet a meghatározott élelmiszerekre alkalmazandó külön uniós 
rendelkezésekben előírt jelölési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó [esetünkben 
a természetes ásványvizek és forrásvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló 
2009/54/EU irányelv átvételével készült 65/(2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM 
rendelet] 

2. cikk Fogalom meghatározások 
l) „fő látómező” az a látómező, amely vásárláskor valószínűsíthetően először kerül a 
fogyasztó figyelmébe, és amelynek alapján a fogyasztó azonnal azonosítani tudja a 
terméket jellemzői és tulajdonságai, illetve adott esetben a márkája alapján. Amennyiben 
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egy csomagoláson több azonos fő látómező van, az élelmiszer-vállalkozó által e célra 
kiválasztott felület minősül fő látómezőnek 

III. fejezet 7. cikk: Tisztességes tájékoztatási gyakorlatok 
(1) c) Nagyon fontos szabály, hogy a címkén nem tüntethető fel semmi olyan jelölési 
elem, amely azt sugallja, hogy az élelmiszer különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha 
a szóban forgó tulajdonságokkal minden hasonló élelmiszer rendelkezik.  

(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a 
fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie. 

(3) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem tulajdoníthat az élelmiszernek 
betegség megelőzésére, kezelésére, vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés előírásait a reklámozásban is alkalmazni kell. 

IV. fejezet Élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás 

9. cikk: A kötelező adatok felsorolása 
Az ágazat termékeinek címkéjén a következő általános adatokat kell feltüntetni (az egyes 
termékekre vonatkozó különleges előírásokat a termék specifikus jogszabályoknál 
közöljük): 

1. az élelmiszer neve, 
2. az összetevők felsorolása, 
3. az élelmiszer nettó mennyisége, 
4. a minőség-megőrzési idő, 
5. különleges tárolási feltételek, 
6. élelmiszer-vállalkozás neve vagy cégneve és címe, 
7. tápértékjelölés 

13. cikk: A kötelező adatok feltüntetése 

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók legyenek. Nem rejthetik el, 
tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más 
írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb közbe iktatott anyaggal. 

(2) A kötelező adatokat olyan betűméretben kell a címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-magasság legalább 1,2 mm. 

(5) A 9. cikkben felsorolt kötelező adatok közül a termék nevét és nettó mennyiségét 
ugyanazon a látómezőben kell feltüntetni 

17. cikk: az élelmiszer neve 
(4) Az élelmiszer nevét nem helyettesítheti szellemi tulajdonként védett név, márkanév 
vagy fantázianév. 
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18. cikk: Az összetevők felsorolása 

(1) Az összetevők felsorolását megfelelő kifejezés kezdi, vagy előzi meg, amely az 
„összetevők” szóból áll vagy azt tartalmazza. A felsorolásnak tartalmaznia kell az 
élelmiszer összes összetevőjét, tömegük szerinti csökkenő sorrendben. 

22. cikk: Az összetevők mennyiségi jelölése 

(1) Fel kell tüntetni az összetevő mennyiségét, ha az összetevő megjelenik az élelmiszer 
nevében. 

Kivétel ez alól a szén-dioxiddal dúsított valamennyi víz, amelyek jelölésében a 
vonatkozó rendelet értelmében csak utalni kell a szén-dioxid tartalomra  

23. cikk: Nettó mennyiség 
Termékeink nettó mennyisége literben, centiliterben vagy milliliterben adható meg. 

Tápérték jelölés 

29. cikk: Kivétel 

(1) b) Nem kell alkalmazni a természetes ásványvizek és forrásvizek esetében 

30. cikk: Tartalom 

(1) A kötelező tápérték jelölésnek a következőket kell tartalmaznia: 
a)  energiatartalom és 

b) zsír- és telítettzsírsav-tartalom, szénhidráttartalom, cukortartalom, 
fehérjetartalom, valamint sótartalom 

32. cikk: Mennyiségek kifejezése 
(2) Az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét 100 ml-re vonatkozóan kell 
megadni 
(4) Az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét a beviteli referenciaérték 
százalékában is meg lehet adni, 100 ml-re kifejezve 
(5) Amennyiben az adatokat a (4) bekezdés szerint adják meg, közvetlen közelükben fel 
kell tüntetni a következő mondatot: „Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára  
(8 400 kJ/2 000 kcal)”. 

Az energiatartalom számítását, mennyiségének megadását, megjelenítését 
részletesen a 31.- 35. cikk tartalmazza 

Ezek közül lényeges, hogy a tápérték adatokat  
34. cikk (3) 

a) a fő látómezőben, 
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b) a 13. cikk (2) bekezdésének megfelelő betűméretben kell megadni 
A konkrét megvalósítást az egyes termékcsoportok jelölési utasításainál ismertetjük. 

Kiegészítő jelölések 

III. melléklet: 

(2) Édesítőszereket tartalmazó italok 
2.1. Ha a termék édesítőszert tartalmaz: „édesítőszerrel” kifejezést, a termék 
megnevezéséhez kapcsolódóan; 
2.2. Ha a termék hozzáadott cukrot és édesítőszert tartalmaz: „cukorral és édesítőszerrel”, 
a termék megnevezéséhez kapcsolódóan; 
2.3. Ha termék aszpartámot/aszpartám-aceszulfámsót tartalmaz: „aszpartámot (fenilalanin 
forrást) tartalmaz, ha E-számmal szerepel, illetve „fenilalanin forrást tartalmaz”, ha saját 
nevével szerepel az összetevők felsorolásánál  

4. Koffeint tartalmazó italok 
Kávé, tea, vagy kávé és teakivonatot tartalmazó italok, ha 150 milligramm/litert 
meghaladó mennyiségben tartalmaznak koffeint: „Magas koffeintartalmú. Fogyasztása 
gyermekek és terhes vagy szoptató nők számára nem ajánlott” szövegű tájékoztatás az 
ital nevével megegyező látómezőben, amely után zárójelben meg kell adni a mg/100 ml 
formában kifejezett koffeintartalmat. 

IV. melléklet 

Az x magasság meghatározása 

Megadja az x-magasság meghatározásának módját 

V. melléklet 

A kötelező tápérték jelölés alól mentesülő termékek 
Emberi fogyasztásra szánt vizek, beleértve azokat is, amelyekben az egyedüli hozzáadott 
összetevő a szén-dioxid és/vagy az aromák; 

VII. – VIII. melléklet 

Az összetevők feltüntetésének, megnevezésének és mennyiségi jelölésének részletes 
szabályait tartalmazza 

X. melléklet 

Minőség-megőrzési idő feltüntetése 

a) A minőség-megőrzési idő dátumát a következő szavaknak kell megelőzni: 
— „Minőségét megőrzi: ...”, amennyiben a dátumban szerepel a nap megjelölése, 
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— „Minőségét megőrzi ... végéig” más esetekben. 
b) Az a) pontban meghatározott szavakat a következőkkel kell kiegészíteni: 

— maga a dátum, vagy 
— utalás arra, hogy a dátum hol található a jelölésen. 

Ha szükséges, ezeket az adatokat azon tárolási feltételek leírásának kell követnie, 
amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a termék megőrizze minőségét a megadott 
időszakban. 

XIII. melléklet 

Beviteli referencia értékek 
1. Megadja a feltüntethető vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek táplálkozási 
referenciaértékeit (NRV) 
2. Jelentős mennyiségű vitamin és ásványi anyag italok esetében az 1. pontban 
meghatározott táplálkozási referenciaérték 7,5 %-a 100 milliliterben 

XIV melléklet 

Átváltási együtthatók az energia kiszámításához 

XV. melléklet 

A tápértékjelölés kifejezése és feltüntetése 
 
 
A jelölési rendelet értelmezésével kapcsolatban fontos segítséget jelent a „Kérdések és 
válaszok a 1169/2011/EU rendelettel kapcsolatban” című útmutató.  
Az Európai Bizottság által készített útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az 
élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének és az illetékes hatóságoknak a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 
alkalmazásához.  
Az útmutató megtalálható a Földművelésügyi Minisztérium honlapján az alábbi linken: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/3f/a0000/qanda_application_reg1169-
2011_hu.pdf 
 
Nagyon sok értelmezési problémára ad választ, érdemes tanulmányozni! 

2. 2008. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY AZ ÉLELMISZERLÁNCRÓL ÉS HATÓSÁGI 
FELÜGYELETÉRŐL 

Tájékoztatási szabályok 
10. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, 

közérthetően, egyértelműen, jól olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására 
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kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint 

3. 13/2008. (VIII. 8) NFGM-FVM EGYÜTTES RENDELET AZ 
ELŐRECSOMAGOLT TERMÉKEK NÉVLEGES MENNYISÉGÉRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 

4. § (2) Megadja a termék literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezett névleges 
mennyiségének kötelező betűnagyságát 

 (3) Azokon a termékeken, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak, fel lehet tüntetni 
az EK („e” jel) jelölést, a rendelet 1. melléklete szerinti méretben 

4. 1924/2006/EU RENDELET AZ ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS, 
TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELRE ÉS EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ 
ÁLLÍTÁSOKRÓL 

A rendelet melléklete tartalmazza a termékeink esetében fontos, tápanyag összetételre 
vonatkozó állításokat, és ezek feltételeit, mint pl. „csökkentett energiatartalmú”, 
„alacsony cukortartalmú”, „nátriumszegény”, „ásványi anyag-forrás”, stb. Ez utóbbi 
állítás feltételeként meghatározott „jelentős mennyiség”-et a 1169/2011/EU rendelet XIII. 
melléklete szerint kell meghatározni 

5. 432/2012/EU RENDELET AZ EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK 
LISTÁJÁRÓL 

A lista felsorolja az engedélyezett állításokat. Fontos tudni: a vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal kapcsolatos állítások csak akkor alkalmazhatóak, ha az adott összetevő 
„vitamin/ásványi anyag-forrás”-nak megfelelő koncentrációban van jelen a termékben 

 
TERMÉKSPECIFIKUS ELŐÍRÁSOK 

Ezen a helyen felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az adott termékre vonatkozó 
speciális jelölési követelményeket tartalmazzák. 

1. 65/2004 (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM EGYÜTTES RENDELET A 
TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ, A FORRÁSVÍZ, AZ IVÓVÍZ, AZ ÁSVÁNYI 
ANYAGGAL DÚSÍTOTT, ÉS AZ ÍZESÍTETT VÍZ PALACKOZÁSÁNAK ÉS 
FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZABÁLYAIRÓL 

A rendelet a következő uniós direktívák átvételével készült: 
- 2009/54/EK irányelv a természetes ásványvizek kinyeréséről és 

forgalmazásáról 
- 96/70/EK irányelv a 80/777/EK irányelv módosításától 
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- 2003/40/EK irányelv a természetes ásványvizek koncentrációs határértékeinek 
és címkézési követelményeinek, valamint az ózonnal dúsított levegővel való 
kezelésre vonatkozó feltételeknek a megállapításáról 

2. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3-2001/112 ELŐÍRÁSA A 
GYÜMÖLCSLEVEKRŐL ÉS EGYES HASONLÓ EMBERI 
FOGYASZTÁSRA SZÁNT TERMÉKEKRŐL 

3. GYÜMÖLCSITALOK ÉS ÜDÍTŐITALOK JELÖLÉSI ÚTMUTATÓJA 

 

Az ismertetett jogszabályok előírásai alapján az egyes termékfajták címkéjén az alábbi 
adatokat kell feltüntetni: 

Valamennyi termékre vonatkozó általános követelmény: 

1. A kötelező adatok feltüntetésében az x-magasság 1,2 mm legyen 

2. A termék megnevezése és a nettó mennyisége egy látómezőben legyen 
3. A nettó mennyiséget a következő betűnagysággal kell feltüntetni: 

50 ml-ig 2 mm 
51 – 200 ml között 3 mm 
201 – 1.000 ml 4 mm 
1.000 ml fölött 6 mm 

4. A nem Magyarországon csomagolt termékek címkéjén magyar nyelven is fel kell 
tüntetni a kötelező jelölési adatokat 

 
Természetes ásványvíz 

1. A víz kereskedelmi neve és a „természetes ásványvíz” megnevezés 

2. A szén-dioxid hozzáadását (a jelölési rendeletben megadottakkal ellentétben, bár a 
megnevezésében szerepel a szén-dioxid, de a rendeletet az ásványvíz direktíva 
sérelme nélkül kell alkalmazni) jelölésként kell feltüntetni a következők szerint: 

- szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 
- szén-dioxiddal enyhén dúsított természetes ásványvíz 
- szénsavmentes ásványvíz 

3. A víz összes oldott ásványi anyag tartalma, valamint a jellemző összetevők 
mennyisége 

4.  A víznyerő hely és a kút neve 
5. A kezelési eljárásról szóló információt: 
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- vastalanítva 
- ózonnal dúsított levegőt alkalmazó, engedélyezett oxidációs eljárással kezelt 
- engedélyezett zöldhomokos eljárással kezelt 

6.  Az 1,5 mg/l értéket meghaladó fluorid-koncentráció esetén az „1,5 mg/l értéknél több 
fluoridot tartalmaz, csecsemők és 7 évnél fiatalabb gyermekek általi rendszeres 
fogyasztásra nem alkalmas” felirat, amelyet a termék kereskedelmi nevének 
közvetlen közelében kell feltüntetni, valamint a tényleges fluorid tartalom.  

7. Nettó mennyiség 

8. Minőség-megőrzési idő 
9. Tárolási feltételek 

10. Palackozó neve és címe 

A jelölési elemekkel kapcsolatos tudnivalók: 

1. A víz kereskedelmi neve lehet a víznyerő hely földrajzi neve 
2. A víz kereskedelmi neve lehet (és ajánlatos!) a kút neve 

3. Ha a kereskedelmi név nem egyezik meg a kút vagy a víznyerő hely földrajzi 
nevével, akkor ezen hely, vagy a kút nevét a kereskedelmi elnevezés betűinél 
legalább másfélszer magasabb és szélesebb betűkkel kell feltüntetni 

4. Az előbbi szabálynak megfelelően, ha egy ásványvizet egy élelmiszerlánc saját 
márkás termékeként is forgalmazza, akkor a víz nevét másfélszer nagyobb 
betűkkel kell feltüntetni, mint az élelmiszerlánc saját márkanevét. 

5. Tilos az ugyanazon kútból származó természetes ásványvizet egynél több 
kereskedelmi név alatt forgalomba hozni 

6. A víz összetételére vonatkozó állítások csak akkor tüntethetőek fel, ha azok 
megfelelnek a 65/2004 (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet 5. számú 
mellékletében meghatározott feltételeknek. 

7. A vízben előforduló összetevőkre vonatkozó egyéb állítás csak az lehet,  

- amely szerepel a 432/2012/EU rendeletben közölt, egészségre vonatkozó 
állítások listájában, és koncentrációja megfelel „ásványi anyag-forrás”-nak 

- az „ásványi anyag-forrás”-nak megfelelő koncentrációnak az 1924/2006/EU 
rendelet melléklete szerint „jelentős mennyiség”-nek kell lennie 

- a „jelentős mennyiség” fogalmát az 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete 
határozza meg: az adott összetevő táplálkozási referencia értékének 7,5 %-a 
100 ml-ben 

8. Tilos minden olyan állítás, amely a természetes ásványvíznek az emberi 
megbetegedésekkel kapcsolatosan preventív, kezelési jellegű, vagy gyógyító 
tulajdonságokat tulajdonít. 
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9. A természetes ásványvíz, vagy az ivóvíz, mint élelmiszer kedvező élettani hatása 
a 432/2012/EU rendelet szerint a következő két állítással fejezhető ki: 

- A víz hozzájárul a normál fizikai és szellemi működés fenntartásához, 
- A víz hozzájárul a normál testhőmérséklet-szabályozás fenntartásához, 

de mindkét állítás alkalmazásának feltétele, hogy a fogyasztót tájékoztatni kell 
arról, hogy az állított hatás eléréséhez naponta legalább 2,0 liter vizet kell 
fogyasztani, valamennyi forrást együttvéve 

10. A természetes ásványvíz megnevezésével kapcsolatos szabályokat a vízzel 
kapcsolatos reklámokban is be kell tartani. 

Forrásvíz 

A jelölési elemek – beleértve a megnevezésre és az állításokra vonatkozó szabályokat is – 
ugyanazok, mint a természetes ásványvíz esetében, kivéve az összes oldott ásványi anyag 
és a jellemző összetevők feltüntetésének kötelezettsége 
A terméken is, a reklámokban is tilos minden olyan jelölés használata, amelyek alapján a 
forrásvíz összetéveszthető a természetes ásványvízzel 

Ivóvíz 

1. A palackozott ivóvíz megnevezésében fel kell tüntetni az „ivóvíz” vagy „szikvíz” 
megnevezést 

2. Utalni kell a szén-dioxid tartalomra a természetes ásványvizeknél megadott 
módon 

3. Nettó mennyiség 

4. Minőség-megőrzési idő 
5. Tárolási feltételek 

6. Palackozó neve és címe 
A terméken is, a reklámokban is tilos minden olyan jelölés használata, amelyek alapján 
az ivóvíz összetéveszthető a természetes ásványvízzel vagy a forrásvízzel 

Dúsított és ízesített vizek 

1. A dúsított és ízesített vizek megnevezése: az alapanyagaként felhasznált víznek 
megfelelően „természetes ásványvíz/forrásvíz/ivóvíz alapú ital”  

2. A dúsító-, illetve ízesítőanyag, valamint a dúsításra, illetve ízesítésre való utalás 
3. A szén-dioxid tartalomra való utalás 

4. A természetes ásványvíz felhasználásával készült dúsított, ízesített víz esetén a 
természetes ásványvíz jelölésében meghatározott következő elemeket: 
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- A víz összes oldott ásványi anyag tartalma, valamint a jellemző összetevők 
mennyisége 

- A víznyerő hely és a kút neve 
- A kezelési eljárásról szóló információt: 

- vastalanítva 
- ózonnal dúsított levegőt alkalmazó, engedélyezett oxidációs eljárással 

kezelt 
- engedélyezett zöldhomokos eljárással kezelt 

- Az 1,5 mg/l értéket meghaladó fluorid-koncentráció esetén az „1,5 mg/l 
értéknél több fluoridot tartalmaz, csecsemők és 7 évnél fiatalabb gyermekek 
általi rendszeres fogyasztásra nem alkalmas” felirat, amelyet a termék 
kereskedelmi nevének közvetlen közelében kell feltüntetni, valamint a 
tényleges fluorid tartalom.  

5. A forrásvíz felhasználásával készült dúsított, ízesített víz esetén a forrásvíz 
jelölésében meghatározott következő elemeket:  

- A víznyerő hely és a kút neve 

- A kezelési eljárásról szóló információt: 
- vastalanítva 
- ózonnal dúsított levegőt alkalmazó, engedélyezett oxidációs eljárással 

kezelt 
- engedélyezett zöldhomokos eljárással kezelt 

6. Nettó mennyiség 

7. Minőség-megőrzési idő 
8. Tárolási feltételek 

9. Palackozó neve és címe 
10. Grafikai jelölés (nem kötelező)  

A gyümölcs ízű aromával ízesített termék jelölésén feltüntethető a gyümölcs 
stilizált képe, azaz egyszerűsített formában, árnyalás nélküli színek és egyszerű 
dimenziók használatával való megjelenítése, mert ez jelzi a fogyasztó számára a 
termék ízesítésének jellegét, és információt nyújt. Ennek a grafikának az 
ízesítőkre vonatkozó megnevezés megerősítésének kell lennie, és különböznie 
kell a gyümölcs valódi képétől, amely gyümölcslé jelenlétét jelzi. A gyümölcslé 
tartalmú termékektől való megkülönböztethetőség céljából a grafika az aroma 
használatára utaló megnevezés közvetlen közelében szerepeljen. 

A terméken is, a reklámokban is tilos minden olyan jelölés használata, amelyek alapján a 
dúsított, ízesített víz összetéveszthető a természetes ásványvízzel vagy a forrásvízzel. 
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Gyümölcslevek (100 %-os) 

1. Megnevezés 
- A termék megnevezése: „gyümölcslé” 

- Egyféle termékből készült gyümölcslevek megnevezésében a felhasznált 
gyümölcs megnevezése lép a „gyümölcs” szó helyébe 

- A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében a termékek nevét a 
felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával kell kialakítani, a felhasznált 
gyümölcslevek vagy gyümölcspürék mennyiségének az összetevők 
felsorolásában is megadott csökkenő sorrendjében. Azoknak a termékeknek az 
esetében, amelyek három vagy annál több gyümölcsféle felhasználásával 
készültek, a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs”, „vegyes gyümölcs” 
vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma és a 
„gyümölcs” szó is helyettesítheti. 

- A részben vagy teljesen sűrítményből készült gyümölcslevek jelölésének 
tartalmaznia kell a terméknek megfelelő, „sűrítményből készült” vagy a 
„részben sűrítményből készült” kifejezést. Ezt a tájékoztatást a megnevezéshez 
közel, jól láthatóan és olvashatóan kell elhelyezni. 

2. Nettó mennyiség 

3. Minőség-megőrzési idő 
4. Tárolási feltételek 

5. Fogyasztási javaslat 
6. Palackozó neve és címe 

7. Tápérték jelölés: 
Példa a tápérték jelölésre: 

Átlagos tápérték tartalom 100 ml termékben: 
Energia (kJ/kcal) 
Zsír (g) 
 Amelyből telített zsírsavak (g) 
Szénhidrát (g) 
 Amelyből cukrok (g) 
Fehérje (g) 
Só (g) 

Gyümölcs nektárok 

1. Megnevezés 
- A termék megnevezése: „gyümölcsnektár” 
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- Egyféle termékből készült gyümölcsnektárok megnevezésében a felhasznált 
gyümölcs megnevezése lép a „gyümölcs” szó helyébe 

- A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében a termékek nevét a 
felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával kell kialakítani, a felhasznált 
gyümölcslevek vagy gyümölcspürék mennyiségének az összetevők felsorolásában 
is megadott csökkenő sorrendjében. Azoknak a termékeknek az esetében, 
amelyek három vagy annál több gyümölcsféle felhasználásával készültek, a 
gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs”, „vegyes gyümölcs” vagy hasonló 
megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma és a „gyümölcs” szó is 
helyettesítheti. 

- A részben vagy teljesen sűrítményből készült gyümölcsnektárok jelölésének 
tartalmaznia kell a terméknek megfelelő, „sűrítményből készült” vagy a „részben 
sűrítményből készült” kifejezést. Ezt a tájékoztatást a megnevezéshez közel, jól 
láthatóan és olvashatóan kell elhelyezni. 

- A megnevezés mellett kötelező feltüntetni a gyümölcstartalmat a 
„gyümölcstartalom min. … %” kifejezéssel. Ezt a tájékoztatást ugyanabban a 
látómezőben kell elhelyezni, mint a megnevezést  

- Rostos termék esetén a megnevezésnek tartalmaznia kell a”rostos”szót 

- Szűrt termék esetén a „szűrt” szót 
2. Összetevők felsorolása 

3. Nettó mennyiség 
4. Minőség-megőrzési idő 

5. Tárolási feltételek 
6. Fogyasztási javaslat 

7. Palackozó neve és címe 
8. Tápérték jelölés (tápérték jelölésre példa a gyümölcsleveknél) 

Gyümölcsitalok 

1. Megnevezés 

- A termék megnevezés: „gyümölcsital” 
- Egyféle termékből készült gyümölcsitalok megnevezésében a felhasznált 

gyümölcs megnevezése lép a „gyümölcs” szó helyébe 
- A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében a termékek nevét a 

felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával kell kialakítani, a felhasznált 
gyümölcslevek vagy gyümölcspürék mennyiségének az összetevők 
felsorolásában is megadott csökkenő sorrendjében. Azoknak a termékeknek az 
esetében, amelyek három vagy annál több gyümölcsféle felhasználásával 
készültek, a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs”, „vegyes gyümölcs” 



 14 

vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma és a 
„gyümölcs” szó is helyettesítheti. 

- A megnevezés mellett fel kell tüntetni a gyümölcstartalmat, ugyanabban a 
látómezőben, mint a megnevezést  

- Rostos termék esetén a megnevezésnek tartalmaznia kell a”rostos”szót 
- Szűrt termék esetén a „szűrt” szót 

2. Összetevők felsorolása 
3. Nettó mennyiség 

4. Minőség-megőrzési idő 
5. Tárolási feltételek 

7. Palackozó neve és címe 
8. Tápérték jelölés (tápérték jelölésre példa a gyümölcsleveknél) 

Üdítőitalok 

1. Megnevezés 

- A termék megnevezése „üdítőital” 
- Az általános megnevezéshez olyan kiegészítő jelzőket is lehet alkalmazni, 

amelyek további tájékoztatót nyújtanak a fogyasztóknak az ízről, az 
összetevőkről, vagy a termék alapvető jellemzőiről. 

- Gyümölcslé, vagy növényi kivonat felhasználásával készült termék 
megnevezésében szerepelhet a felhasznált gyümölcs, vagy növényi kivonat 
megnevezése. 

- Amennyiben a felhasznált gyümölcslé mennyisége 1%-nál kevesebb, akkor a 
megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni a "kevesebb, mint 1% gyümölcslé 
tartalmú" vagy "kevesebb, mint 1% gyümölcslével" kifejezést. 

- Kizárólag aromával ízesített üdítőitalok megnevezésében az aroma jellegét adó 
gyümölcs/növény neve után fel kell tüntetni az "ízű" szót.  

- Szénsavat tartalmazó termék esetén a megnevezést ki kell egészíteni a 
"szénsavas" szóval 

- A külső megjelenésre a következő szavakkal lehet utalni: „szűrt”, „rostos”, 
„opálos” 

2. Összetevők felsorolása 
3. Nettó mennyiség 

4. Minőség-megőrzési idő 
5. Tárolási feltételek 

7. Palackozó neve és címe 
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8. Tápérték jelölés (tápérték jelölésre példa a gyümölcsleveknél) 
9. Grafikai jelölés (nem kötelező) 

- Gyümölcslevet, vagy növényi kivonatot is tartalmazó termék jelölésén a 
gyümölcs/növényi kivonat fotójával vagy meggyőző rajzos megjelenítésével is 
utalni lehet a termék jellegét adó összetevőre. 

- Kizárólag aromával ízesített termék jelölésén a gyümölcs/növényi kivonat 
stilizált képe, azaz egyszerűsített formában, árnyalás nélküli színek és egyszerű 
dimenziók használatával való megjelenítése úgy tekinthető, hogy az jelzi a 
termék ízesítésének jellegét, és információt nyújt. Ennek a grafikának az 
ízesítőkre vonatkozó kiegészítő megnevezés megerősítésének kell lennie, és 
különböznie kell a gyümölcs valódi képétől, amely gyümölcslé jelenlétét jelzi. 
A gyümölcslé tartalmú termékektől való megkülönböztethetőség céljából a 
grafika az aroma használatára utaló megnevezés közvetlen közelében 
szerepeljen. 

 

 

 

 


