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FONTOSABB JOGSZABÁLYOK  

• egyes önkéntes megkülönböztető 
megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM 
rendelet (Magyar termék rendelet) 

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 

• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvény (Fttv.) 



 Éltv. 10. § (2) a)  Az élelmiszer-jelölés és az 
alkalmazott jelölési módszer, továbbá az 
élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja, 
csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem 
tévesztheti meg a végső fogyasztót az élelmiszer 
tulajdonságai – így különösen az élelmiszer 
természete, azonossága, jellemzői, összetétele, 
mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy 
eredete, illetve előállítási vagy termelési módja – 
tekintetében. 

 



 Fttv. 6. § (1) bc) Megtévesztő az a kereskedelmi 
gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, 
vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének 
valamennyi körülményére – olyan módon jelenít 
meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy 
megtévessze a fogyasztót az áru lényeges jellemzői, 
így különösen származási helye, eredete 
tekintetében és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti 
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként 
nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.  

 



Fttv. Melléklet 3. 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: 

 

 Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy 
hasonló megkülönböztető jelölés 
jogosulatlan feltüntetése.  



Jellemző kereskedelmi gyakorlat 

 Fajtái: 

• tanúsító védjeggyel, 

• védjeggyel (levédett ábra, szlogen, stb.) 

• egyéb ábrával, szlogennel ellátni. 

  

 Helye: 

• termék csomagolásán, címkéjén 

• értékesítés helyén (pultnál, polcon, 
figyelemfelhívó tábla) 

 



Felelősség 

 A tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmába ütköző 
információközléssel összefüggésben 
az a vállalkozás vonható felelősségre, 
amely a jogsértő tájékoztatást 
elhelyezte.  



A 2013-as témavizsgálat ellenőrzési 
szempontjai 

Időtartama: 

2013. szeptember 01. - 2013. december 31.  

 

Helyszínei: 

• áruházláncok élelmiszer részlegei; 

• kisebb élelmiszerüzletek; 

• hús, hentesáru üzletek; 

• zöldség-gyümölcs üzletek, utcai, valamint út menti 
zöldség-gyümölcs árusok; 

• vásárcsarnokok, piacok nagyobb üzletei, standjai. 

 



 Vizsgált termékkör: 

• előrecsomagolt, illetve nem csomagolt 
zöldség, gyümölcs termékek; 

• előrecsomagolt, illetve nem csomagolt húsok 
és húskészítmények; 

• előrecsomagolt tejek és tejtermékek; 

• egyéb előrecsomagolt élelmiszerek. 

 



A 2013-as témavizsgálat tapasztalatai 

 A témavizsgálat során a területi felügyelőségek összesen 152 
esetben ellenőrizték a Magyar Termék rendeletnek való 
megfelelést a jelölések vonatkozásában. A vizsgálat alá vont 
élelmiszerek az alábbi termékkategóriák közül kerültek ki: 

• tej és tejtermék (30 féle termék), 

• hús és húskészítmény (33 féle termék), 

• zöldség, gyümölcs (26 féle termék), 

• egyéb termék (63 féle termék). 

  

 Az egyéb kategóriába sorolt termékek elsősorban tartósított, 
illetve gyorsfagyasztott élelmiszerek, valamint száraztészták 
voltak. 



 A Magyar termék rendeletnek való 
megfelelés ellenőrzésére összesen 152 
féle termék jelölése esetében került sor, 
amelyek többsége (141 termék) 
előrecsomagolt élelmiszer volt. 

 



Ellenőrzési tapasztalatok a Magyar 
termék rendelet szerinti jelöléssel 

ellátott termékek tekintetében 

• A Magyar termék rendelet alapján ellenőrzött 152 féle 
élelmiszer közül 8 féle termék jelölése vonatkozásában, 
továbbá 3 zöldség-, illetve gyümölcsféle reklámozása 
során állapítottak meg jogsértést a felügyelőségek.  

 

• A feltárt 8 db jogsértés egyrészt a termékhez kapcsolódóan 
a forgalmazás helyszínén (a forgalmazó hibájából), 
másrészt a termék csomagolásán elhelyezett jelölés 
vonatkozásában merült fel a következők szerint.  



• A forgalmazás helyszínén (figyelemfelhívó táblán, 
polccímkén, illetve ártáblán) 3 esetben a „Magyar 
termék” tanúsító védjegy jogosulatlan használata miatt 

• további 1-1 esetben pedig egyéb, a „Magyar termék”, 
illetve a „Hazai termék” feliratok megtévesztő 
használata miatt került sor jogsértés megállapítására. 

 

 Az említett, kifogásolt jelöléseket tehát a termékek 
forgalmazói helyezték el: 4 esetben áruházláncokban, 1 
esetben pedig egy kisebb húsboltban.  

  

• Élelmiszerek csomagolásán – 3 db jogsértés 



 A feltárt jogsértések 

• 3 előrecsomagolt húskészítményt (szalámi, kolbász, 
főtt-füstölt tarja), 

• 1 tartósított élelmiszert (csemegekukorica konzerv), 

• 1 üdítőitalt, 

• 1 extrudált kukoricapelyhet, 

• 1 tejterméket (tejföl), illetve 

• 1 nem előrecsomagolt húsfélét (baromfi hús) 

 érintettek. 

 
 

 



 A kereskedelmi egységekben kifogásolt 8 féle terméken 
túl további 2 féle, nem előrecsomagolt gyümölcs 
(őszibarack, alma), illetve 1 zöldségféle (vöröshagyma) 
esetében a terméket forgalmazó zöldség-gyümölcs 
üzletben a vállalkozás ugyan jogszerűen használta a 
termékekkel összefüggésben a „magyar” jelzőt - mivel 
azokat valóban Magyarországon termesztették -, azonban 
a helyi újságban a termékek mellett jogosulatlanul került 
feltüntetésre a „Magyar termék” tanúsító védjegy, 
tekintettel arra, hogy ezek a termékek nem rendelkeztek 
a Nonprofit Kft. által kiadott védjegy használati 
engedéllyel.  

 



Bejelentések 

• 7 db fogyasztói beadvány 

• 5 db jogsértés (71%-os kifogásolás) 

• 4 db  „Származási hely:…..”  

• 1 db  Magyar termék rendeletnek 
nem megfelelő jelölés  

 



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!  


