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Bevezetés Pálinka termékek jelölési útmutatója

BEVEZETŐ

E dokumentum célja az európai 
uniós és a magyarországi jog-
szabályoknak a pálinka termékek 
jelölésével és címkézésével kap-
csolatos előírásainak közérthető 
módon történő, példákkal illusztrált 
bemutatása. Az élelmiszerek jelö-
lésére vonatkozó szabályozások 
sokrétűsége okán, jelenleg nem áll 
rendelkezésre az ágazati szereplők 
számára ezen célt szolgáló pálinka 
jelölésre vonatkozó Útmutató.

Az Útmutató elkészítése a teljes 
körűségre törekszik. Az Útmuta-
tóban leírtak a „Mit kötelező fel-
tüntetni a címkén?” és a „Milyen 
adatok feltüntetése szükséges a 
fogyasztók tisztességes tájékozta-
tásához?” kérdésekre adják meg 
a választ. A „Mit nem szükséges 
feltüntetni a címkén?” jellegű kér-
dések megválaszolására nem tér ki 
minden esetben részletesen.

Összességében elmondható, 
hogy amit ez a tájékoztató nem 
említ, azt, az elkészítésekor hatá-
lyos jogszabályi előírások alapján 
nem kötelező feltüntetni a pálinka 
termékek címkéjén.

Fontos megjegyezni, hogy ez az 
Útmutató pusztán magyarázatot 
ad, illetve összefoglalja – az élel-
miszerekre vonatkozó általános 
előírásokkal összhangban – kizá-
rólag a pálinka termék csoportra, 
mint a szeszes italok termékka-
tegórián belüli termék csoportra 
vonatkozó jogszabályokat. Bár-
milyen eltérés esetén az adott 
jogszabályban található előírás-
nak kell megfelelni. 

Az Útmutató a 2017. május 2-án 
hatályos jog szerinti állapotot tük-
rözi.
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Pálinka termékek jelölési útmutatója Jogforrások

1. JOGFORRÁSOK

1.1. Közösségi jogforrások

Jogforrás neve Rövidítés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/
EK RENDELETE (2008. január 15.) a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, va-
lamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

Szeszes ital 
rendelet

A BIZOTTSÁG 716/2013/EU VÉGREHAJTÁSI REN-
DELETE (2013. július 25.) a szeszes italok meghatáro-
zásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről 
és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási 
szabályainak megállapításáról

716/2013/EU 
végrehajtási 

rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/
EK RENDELETE (2002. január 28.) az élelmiszerjog ál-
talános elveiről és követelményeiről, az Európai Élel-
miszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmi-
szerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

178/2002/EK 
rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/
EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 
1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/
EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irány-
elv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK 
és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jelölés ren-
delet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/
EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higi-
éniáról

852/2004/EK 
rendelet
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Hazai jogforrások Pálinka termékek jelölési útmutatója

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1924/2006/
EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmisze-
rekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egész-
ségre vonatkozó állításokról

1924/2006/EK 
rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1333/2008/
EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmi-
szer-adalékanyagokról

1333/2008/EK 
rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1334/2008/
EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmisze-
rekben és azok felületén használható aromákról és 
egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmi-
szer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi 
rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, 
valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

1334/2008/EK 
rendelet

2. HAZAI JOGFORRÁSOK

Jogforrás neve Rövidítés

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinká-
ról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

Pálinka  
törvény

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről

Élelmiszer-
lánc-törvény

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujel-
zők oltalmáról

Védjegy  
törvény

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról

Hungarikum 
törvény

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jöve-
déki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Jöt.

82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról Gyártmánylap 
rendelet
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Pálinka termékek jelölési útmutatója Hazai jogforrások

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rende-
let az élelmiszerek jelöléséről

19/2004. FVM 
együttes ren-

delet

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kap-
csolatos tájékoztatásról

36/2014 FM 
rendelet

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással 
és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről

3/2010. VM 
rendelet

13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az 
előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vo-
natkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőr-
zési módszereiről

13/2008. 
NFGM-FVM 

együttes ren-
delet

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes meg-
különböztető megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról

74/2012. VM 
rendelet

Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelv a Kéz-
műves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről

2-109. számú 
irányelv

Műszaki dokumentációk: Pálinka, Törkölypálinka, Bé-
kési Szilvapálinka, Gönci Barackpálinka, Kecskeméti 
Barackpálinka, Nagykunsági Birspálinka, Nagykun-
sági Szilvapálinka, Szabolcsi Almapálinka, Szatmári 
Szilvapálinka, Újfehértói Meggypálinka, Göcseji Kör-
tepálinka, Pannonhalmi Törkölypálinka

Termékleírások 
(uniós és nem-

zeti oltalom 
alatt álló)

E jogszabályok megtalálhatók a 
http://net.jogtar.hu/ (Hatályos Jog-
szabályok Gyűjteménye – Comp-
lex) és a www.eur-lex.europa.eu 
(az EU-s jogszabályok, egységes 
szerkezetbe foglalva) honlapokon 
vagy összesítve a http://portal.ne-
bih.gov.hu honlapon. Mindemellett 
a termékleírások, melyek további 
kötelező előírásokat fogalmaznak 

meg az előállítók részére, megtalál-
hatók a www.eredetvedelem.kor-
many.hu/oltalmi-listak honlapon. 

Az Európai Unióban oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel rendelke-
ző,  szeszes italokat, pálinkákat 
az E-Spirit-Drinks adatbázis http://
ec.europa.eu/agriculture/spirits/ 
tartalmazza. 
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Általános tudnivalók Pálinka termékek jelölési útmutatója

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. Mit nevezünk pálinkának?
A pálinka a 178/2002/EK rendelet 
2. cikke szerinti élelmiszer foga-
lomkörébe tartozó termék, így a 
Pálinka törvényben meghatározott 
eltérésekkel az élelmiszerekre vo-
natkozó törvényi rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

Az „élelmiszer” fogalma: „…min-
den olyan feldolgozott, részben 
feldolgozott vagy feldolgozatlan 
anyagot vagy terméket jelent, ame-
lyet emberi fogyasztásra szánnak, 
illetve amelyet várhatóan emberek 
fogyasztanak el.

Az „élelmiszer” fogalmába beletar-
tozik az ital, a rágógumi, valamint 
az előállítás, feldolgozás vagy ke-
zelés során szándékosan hozzá-
adott bármely anyag, többek kö-
zött a víz is.”

A feldolgozott alapanyagtól füg-
gően párlat készülhet szőlőtör-
kölyből, gyümölcstörkölyből vagy 

gyümölcsből. Amennyiben ezen 
alapanyagok erjesztésével és 
lepárlásával készült termék megfe-
lel a Szeszes ital rendelet II. Mel-
lékletében meghatározott vonat-
kozó szeszes ital termékkategóriák 
(6., 7. és 9. pont) előírásainak, úgy 
beszélhetünk törkölypárlatról vagy 
törkölyről, gyümölcstörköly-pár-
latról és gyümölcspárlatról. Pá-
linka vonatkozásában, a Szeszes 
ital rendelet III. melléklete földrajzi 
árujelzőként nevezi meg a törköly-
pálinka, illetve a pálinka elnevezés 
használatát, továbbá, ezen mel-
léklet alapján, uniós oltalommal 
rendelkezik még a Békési szilva-
pálinka, a Gönci barackpálinka, a 
Kecskeméti barackpálinka, a Sza-
bolcsi almapálinka, a Szatmári szil-
vapálinka és az Újfehértói meggy-
pálinka. 

Uniós oltalommal nem, de hazai 
földrajzi árujelzővel rendelkezik a 
Göcseji körtepálinka, a Pannon-
halmi törkölypálinka, a Nagykun-
sági birspálinka és a Nagykunsági 
szilvapálinka. Mindezen termék 

pálinka jelölés.indd   9 2017. 06. 13.   16:29



10

Pálinka termékek jelölési útmutatója Általános tudnivalók

elnevezések megfelelő használa-
tára a pontos földrajzi származás 
igazolását, a műszaki dokumentá-
ciók (termékleírások) tartalmazzák, 
amelynek való megfelelést a Pálin-
ka törvény 6. § (1) és (2) bekezdése 
szintén előírja.

Hazai vonatkozásban – a közös-
ségi jog mellett – a Pálinka törvény 
szabályozza a megnevezés hasz-
nálatát, tehát a Pálinka törvény 2. 
§-a alapján: 
„ (1) Pálinkának csak a 110/2008/
EK rendelet II. számú mellékletének 
9. számú kategóriája szerinti eljá-
rással készített olyan gyümölcs-
párlat nevezhető, amelyet Magyar-
országon termett gyümölcsből 
– ideértve a gyümölcsvelőt is – ké-
szítettek, és amelynek cefrézését, 
párlását, érlelését és palackozását 
is Magyarországon végezték. Sű-
rítményből, aszalványból, szárít-
mányból készült termék nem ne-
vezhető pálinkának.”

„(2) Törkölypálinkának csak a 
110/2008/EK rendelet II. számú 
mellékletének 6. számú kategóriá-
ja szerinti eljárással készített olyan 
törkölypárlat nevezhető, amelyet 
Magyarországon termett szőlő tör-
kölyéből készítettek, és amelynek 
cefrézését, párlását, érlelését és 
palackozását is Magyarországon 
végezték.”

Fontos! 
A törkölypálinka készítése során 
répa-, nád-, izo- vagy gyümölcscu-
korral javított szőlőtörköly, borsep-
rő nem használható fel.

 A pálinkát és a törkölypálinkát nem 
lehet ízesíteni, színezni, édesíteni 
még a termék végső ízének leke-
rekítése érdekében sem. Kizárólag 
az alábbi segédanyagok használata 
megengedett az előállításnál:

• enzimek, savak, élesztők, derí-
tőszerek, nehézfémek eltávolí-
tására alkalmas segédanyagok, 
habzásgátló illetve tápsó

Amennyiben fenti előírások közül 
bármelyik feltétel nem teljesül, a 
termék nem nevezhető pálinkának, 
illetőleg törkölypálinkának.

Mindemellett fontos megjegyezni, 
hogy Ausztria négy tartományában 
(Alsó-Ausztria, Burgenland, Stáje-
rország, illetve Bécs) előállított ki-
zárólag barackpárlatok esetében 
szintén engedélyezett a „pálinka” 
elnevezés használata, viszont a Pá-
linka törvény alkalmazási köre ezen 
osztrák területeken előállított ba-
rackpárlatokra nem terjed ki.

Szeszes ital: A pálinka és a törköly-
pálinka bármilyen arányú keverésé-
vel készült terméket – még akkor is, 
ha a termék alkoholtartalma 100%-
ban e két összetevőből származik – 
kizárólag csak szeszes italnak lehet 
nevezni.

2.2. Műszaki dokumentációnak 
(Termékleírásnak) való megfelelés, 
kiszerelés és jelölés tekintetében
A Pálinka törvény 6. § (1) és (2) be-
kezdései kimondják, hogy a pálin-
kának és a törkölypálinkának – bele-
értve a földrajzi árujelző oltalomban 
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Általános tudnivalók Pálinka termékek jelölési útmutatója

részesülő termékeket – meg kell fe-
lelnie a rá vonatkozóan jóváhagyott 
termékleírásban foglaltaknak is.

Az uniós (OFJ), illetve nemzeti ol-
talom alatt álló (lajstromozott föld-
rajzi árujelzővel rendelkező) védett 
eredetű pálinkákról szóló egyes 
termékleírások további egyéb elő-
írásokat határoznak meg. A fejezet, 
ezen termékek esetében, kizárólag 
a címkézésre, jelölésre és palacko-
zásra, kiszerelésre vonatkozó Ter-
mékleírásban megfogalmazott sza-
bályokra tér ki. 

A jogszabályokban előírtakon túl, 
a földrajzi árujelző kiegészítése és/
vagy a címkézésre vonatkozó egye-
di szabályok tekintetében, az aláb-
biak szerint kerültek megfogalma-
zásra. 

2.2.1. Uniós oltalom alatt álló 
pálinkák
2.2.1.1. pálinka esetében: a „pá-
linka” elnevezés mellett a „vé-
dett eredetmegjelölés” kifejezés.  
Az előállítás, palackozás kizáró-
lag az érintett földrajzi területen  
– Magyarországon – történhet.

2.2.1.2. törkölypálinka esetében: 
a „törkölypálinka” elnevezés mellett 
a „védett eredetmegjelölés” kifeje-
zés. Az előállítás, palackozás kizá-
rólag az érintett földrajzi területen 
– Magyarországon – történhet.

2.2.1.3. Békési szilvapálinka ese-
tében: „Békési Szilvapálinka” jelö-
lés a megnevezés részeként, illet-
ve elkülönítve a megnevezéstől a 

„védett eredetmegjelölésű termék” 
vagy a „védett eredetmegjelölés” 
kifejezés. Az előállítás, palackozás 
kizárólag az érintett földrajzi terü-
leten történhet. A termék új vagy 
tisztára mosott üveg illetve kerámia 
palackba tölthető, tömítő betétes 
alumínium csavarzárással vagy az 
élelmiszer csomagolóanyag krité-
riumoknak megfelelő dugóval zár-
ható. A megengedett csomagolási 
egység maximum 1 liter, ezen felül 
csak egyedi, reprezentatív ajándék-
ként csomagolható. A lezárt termék 
díszdobozba is helyezhető.

2.2.1.4. Gönci barackpálinka 
esetében: „Gönci Barackpálinka” 
vagy „Gönczi Barackpálinka” jelö-
lés a megnevezés részeként, illet-
ve elkülönítve a megnevezéstől a 
„védett eredetmegjelölés” kifeje-
zés. (A termék megnevezésben a 
Gönc szó „cz”-vel is használható.)  
Az előállítás, palackozás kizárólag 
az érintett földrajzi területen történ-
het. A termék új vagy tisztára mo-
sott üveg illetve kerámia palackba 
tölthető, tömítő betétes alumínium 
csavarzárással vagy az élelmiszer 
csomagolóanyag kritériumok-
nak megfelelő dugóval zárható.  
A megengedett csomagolási egy-
ség maximum 1 liter, ezen felül csak 
egyedi, reprezentatív ajándékként 
csomagolható. A lezárt termék dí-
szdobozba is helyezhető.

2.2.1.5. Kecskeméti barack-
pálinka esetében: „Kecskeméti 
Barackpálinka” jelölés a meg-
nevezés részként, illetve elkülö-
nítve a megnevezéstől a „védett 
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eredetmegjelölés” kifejezés. Az 
előállítás, palackozás kizárólag 
az érintett földrajzi területen tör-
ténhet. A termék új vagy tisztára 
mosott palackba, kulacsba tölt-
hető és tömítő betétes alumínium 
csavarzárással vagy az élelmiszer 
csomagolóanyag kritériumok-
nak megfelelő dugóval zárható. 
A csomagolóanyag fejezze ki a 
hagyományos jelleget, üveg vagy 
kerámia legyen. A megengedett 
csomagolási egység maximum  
1 liter, ezen felül csak egyedi, rep-
rezentatív ajándékként csomagol-
ható. A lezárt termék díszdobozba 
is helyezhető.

2.2.1.6. Szabolcsi almapálinka 
esetében: „Szabolcsi Almapálinka” 
jelölés a megnevezés részeként, il-
letve elkülönítve a megnevezéstől a 
„védett eredetmegjelölés” kifejezés. 
Az előállítás, palackozás kizárólag az 
érintett földrajzi területen történhet. 
A termék új vagy tisztára mosott pa-
lackba, kulacsba tölthető és tömítő 
betétes alumínium csavarzárással 
vagy az élelmiszer csomagolóanyag 
kritériumoknak megfelelő dugóval 
zárható. A csomagolóanyag fejez-
ze ki a hagyományos jelleget, üveg 
vagy kerámia legyen. A megenge-
dett csomagolási egység maximum  
1 liter, ezen felül csak egyedi, repre-
zentatív ajándékként csomagolha-
tó. A lezárt termék díszdobozba is 
helyezhető.

2.2.1.7. Szatmári szilvapálinka 
esetében: „Szatmári Szilvapálin-
ka” jelölés a megnevezés része-
ként, illetve elkülönítve a megneve-

zéstől a „védett eredetmegjelölés” 
kifejezés. Az előállítás, palackozás 
kizárólag az érintett földrajzi terü-
leten történhet. A termék új vagy 
tisztára mosott palackba, kulacs-
ba tölthető és tömítő betétes alu-
mínium csavarzárással vagy az 
élelmiszer csomagolóanyag krité-
riumoknak megfelelő dugóval zár-
ható. A csomagolóanyag fejezze ki 
a hagyományos jelleget, üveg vagy 
kerámia legyen. A megengedett 
csomagolási egység maximum  
1 liter, ezen felül csak egyedi, rep-
rezentatív ajándékként csomagol-
ható. A lezárt termék díszdobozba 
is helyezhető.

2.2.1.8. Újfehértói meggypálinka 
esetében: „Újfehértói Meggypálin-
ka” jelölés, illetve a „védett eredet-
megjelölés” kifejezés. Az előállítás, 
palackozás kizárólag az érintett 
földrajzi területen történhet. A ter-
mék tisztára mosott üveg palackba 
tölthető, fatetős, műanyagdugóval, 
viaszolva, illetve fatetős, műanyag-
dugóval vagy pilver kupakkal és 
zsugorsapka használatával zárha-
tó. A megengedett csomagolási 
egység maximum 1 liter, ezen felül 
csak egyedi, reprezentatív aján-
dékként csomagolható. A lezárt 
termék díszdobozba is helyezhető.

2.2.2. Nemzeti oltalom alatt álló, 
lajstromozott földrajzi árujelzővel 
rendelkező pálinkák
2.2.2.1. Göcseji körtepálinka 
esetében: „GÖCSEJI KÖRTEPÁ-
LINKA” jelölés, illetve feltüntet-
hető a „védett eredetmegjelölésű 
termék” kifejezés. Az előállítás, 
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palackozás kizárólag az érintett 
földrajzi területen történhet. A 
terméket tisztára mosott vétye-
mi üvegpalackba, vagy a vétye-
mi üvegpalack méretarányait 
követő más üvegpalackba kell 
tölteni, amely tömítőbetétes alu-
mínium csavarzárással, parafa du-
góval, vagy üvegdugóval zárható.  
A vétyemi üvegpalack 175-210 mm 
közötti magassági és 100-130 mm 
közötti szélességi méreten belül 
eső zömök palack, amely méret-
arányait a vonatkozó Termékleírás 
III. számú melléklete részletesen 
tartalmazza. A megengedett cso-
magolási egység maximum 1 liter, 
ezen felül csak egyedi, reprezen-
tatív ajándékként csomagolható. 
A lezárt termék díszdobozba is 
helyezhető. Az üveg lapított jelle-
géből következően a „Göcseji kör-
tepálinka” feliratot mind a hascím-
kén, mind pedig a hátcímkén, tehát 
minden látómezőben szükséges 
feltüntetni.

2.2.2.2. Pannonhalmi törkölypá-
linka esetében: „PANNONHALMI 
TÖRKÖLYPÁLINKA” jelölés, illetve 
feltüntethető a „védett eredetmeg-
jelölésű” kifejezés. Az előállítás, 
palackozás kizárólag az érintett 
földrajzi területen történhet. A ter-
méket tiszta, mosott 0,5 literes 
„Grappa”, illetve 0,04 literes „Pla-
tin” palackokba kell tölteni. A 0,5 li- 
teres palackok lezárásához arany-
fejű műanyagdugót, míg a 0,04 li- 
teres palackok zárásához Pilver 
zárat kell alkalmazni. A 0,5 lite-
res palackoknál a műanyag dugó  

pálinka jelölés.indd   13 2017. 06. 13.   16:29



14

Pálinka termékek jelölési útmutatója Általános tudnivalók

ónkapszulával kerül rögzítésre. 
A kiszerelésnek az előírásoknak 
megfelelő jelöléséket tartalmaznia 
kell. A „Pannonhalmi törkölypá-
linka” feliratot mind a hascímkén, 
mind pedig a hátcímkén, tehát 
minden látómezőben szükséges 
feltüntetni.

2.2.2.3. Nagykunsági Birspálinka 
esetében: „Nagykunsági birspálin-
ka” jelölés a megnevezés részeként, 
illetve az „oltalom alatt álló földrajzi 
árujelző” elkülönítve a megneve-
zéstől. A megfelelő alkoholtarta-
lomra beállított pálinka tisztára 
mosott palackba tölthető, tömítő 
betétes alumínium csavarzárással 
vagy élelmiszer csomagolóanyag 
kritériumoknak megfelelő dugó-
val zárható. A palack anyaga üveg 
vagy kerámia lehet. A megengedett 
csomagolási egység maximum  
2 liter, ezen felül csak egyedi, rep-
rezentatív ajándékként csomagol-
ható. A lezárt termék díszdobozba 
is helyezhető.

2.2.2.4. Nagykunsági Szilvapálin-
ka esetében: „Nagykunsági szil-
vapálinka” jelölés a megnevezés 
részeként, illetve az „oltalom alatt 
álló földrajzi árujelző” elkülönítve 
a megnevezéstől. A megfelelő al-
koholtartalomra beállított pálinka 
tisztára mosott palackba tölthető, 
tömítő betétes alumínium csavar-
zárással vagy élelmiszer csomago-
lóanyag kritériumoknak megfelelő 
dugóval zárható. A palack anyaga 
üveg vagy kerámia lehet. A megen-
gedett csomagolási egység maxi-
mum 2 liter, ezen felül csak egyedi, 

reprezentatív ajándékként csoma-
golható. A lezárt termék díszdo-
bozba is helyezhető.

2.3. Gyártmánylapnak való 
megfelelés
A vállalkozások számára a sza-
bályozás lehetővé teszi, hogy az 
előállított termékekre vonatkozó 
élelmiszer-biztonsági és minőségi 
adatokat egyetlen – a felhaszná-
lási célnak is leginkább megfe-
lelő – nyilvántartási rendszerben 
dokumentálhassák. A fogyasztók 
számára készített műszaki termék 
információkat éppúgy gyártmány-
lapként kell elfogadni, illetve meg-
nevezni, mint az ilyen nevű önálló 
dokumentumot. A korábbi Gyárt-
mánylap rendelet mellékletében 
meghatározott gyártmánylap min-
ta elhagyásra került, tehát jelen-
leg nincs kötelező formai elvárás, 
viszont bizonyos adattartalommal 
kötelező rendelkeznie.

A Gyártmánylap rendeletben meg-
határozott nyilvántartással vala-
mennyi olyan élelmiszer-előállító 
vállalkozásnak rendelkeznie kell, 
amely – Magyarországon működő 
telephellyel rendelkezik, valamint 
– a feldolgozott élelmiszert végső 
fogyasztó és/vagy más, az élelmi-
szert tevékenységéhez felhaszná-
ló élelmiszer-vállalkozás számára 
állítja elő. Nem kell például gyárt-
mánylapot készíteniük a kisterme-
lőknek.

A gyártmánylap fogalma: „az 
élelmiszer-előállító által vezetett, 
a feldolgozott- élelmiszer élelmi-
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szer-biztonsági, minőségi jellem-
zőire vonatkozó nyilvántartás”.

Tehát, lehet önálló dokumentum, 
de gyártmánylapként kell figye-
lembe venni minden olyan egyéb 
nyilvántartási módot is, amely az 
élelmiszer-előállító által gyártott, a 
feldolgozott élelmiszerre vonatko-
zó valamennyi, e rendeletben meg-
adott adatot egy helyen – legalább 
az előírt adat részletes nyilvántar-
tási helyére történő egyértelmű 
utalással – tartalmazza.

A gyártmánylapon magyar nyel-
ven fel kell tüntetni: 

• az élelmiszer-előállítóra vonat-
kozó azonosító adatokat: az elő-
állító vállalkozás nevét és szék-
helyének címét, a gyártmánylap 
szerinti élelmiszer előállítási he-
lyének, illetve helyeinek címét.

• az élelmiszer előállításával kap-
csolatos adatokat: az élelmiszer 
megnevezését, illetve valameny-
nyi felhasznált összetevőt fel kell 
sorolni úgy, hogy a felsorolás 
tükrözze a felhasznált mennyi-
séget, tehát tömegük/térfogatuk 
csökkenő sorrendjében kell a 
nyilvántartásban egymást kö-
vetniük.

• az élelmiszer eltarthatóságát, 
biztonságát meghatározó mű-
veletek és paramétereik felso-
rolását: a teljes előállítási tech-
nológiából csak az élelmiszer 
eltarthatóságát, biztonságát 
meghatározó műveletek egy-

szerű, a feldolgozási sorrendet 
követő felsorolása, valamint az 
ezen műveletekhez tartozó ke-
zelési paraméterek megadása 
szükséges.

• a termék élelmiszer-biztonsági, 
minőségi jellemzőit: a jogsza-
bályban vagy a Magyar Élelmi-
szerkönyv irányelvében megha-
tározott minőségben előállított 
élelmiszer esetén a termékre 
vonatkozó, alkalmazott előírás 
megjelölését. Amennyiben az 
előállítást ezen előírások szerint 
végzik, az erre való hivatkozást 
a nyilvántartásban szerepeltetni 
kell. Pálinkák esetében a Pálinka 
törvényben és a vonatkozó Ter-
mékleírásban megfogalmazot-
tak alapján végezhető a termék 
előállítása.

• az élelmiszer fizikai, kémiai, mik-
robiológiai jellemzőit: ameny-
nyiben azok nem jogszabályi 
előíráson vagy a Magyar Élelmi-
szerkönyv irányelvén alapulnak 
vagy azoknál szigorúbb érték-
nek felelnek meg.

• az érzékszervi jellemzők bírála-
ta során figyelembe veendő, a 
forgalomba hozatalt még nem 
kizáró, de a kifogástalan tulaj-
donságtól eltérő érzékszervi 
jellemzők leírását: célszerű a 
termékre jellemző minőségi pa-
raméterek – megjelenés, szín, 
illat, íz, állomány – precíz/pon-
tos/leírása, különös tekintettel 
arra, hogy a standard/kívánatos 
állapottól eltérő, de a kedvező  
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fogyasztási tulajdonságokat 
nem sértő jellemzők jól körülír-
tak legyenek. Amennyiben nem 
szerepel a nyilvántartásban, úgy 
kevésbé védhető a hatósági el-
lenőrzés során, egy érzékszervi 
kifogás.

• önkéntes megkülönböztető 
megjelölés használata esetén a 
megkülönböztetésre alapot adó 
jellemzők és az állítás igazolásá-
nak módját: ez alatt a fogyasz-
tói bizalmat erősítő megkülön-
böztető megjelölések értendők, 
melyek közül kiemelkednek 
a származási helyre, a minő-
ségre (különleges, prémium), 
az alkalmazott technológiára 
(pl.: kézműves) utaló önkéntes 
megjelölések illetve a különbö-
ző védjegyek. Ezek használata 
esetén a nyilvántartásban be 
kell mutatni azokat az adato-
kat, eszközöket, módszereket, 
amelyekkel a konkrét élelmiszer 
esetében egyértelműen nyo-
monkövethető és ellenőrizhető 
az állításban megfogalmazott 
adatok valódisága.

• az élelmiszer minőségmegőrzé-
si/fogyaszthatósági időtartamát: 
pálinka termékek esetében nem 
életszerű.

• az élelmiszer tárolására vonatko-
zó különleges feltételt, ameny-
nyiben az élelmiszer fogyasztha-
tóságához, illetve minőségének 
megőrzéséhez ez szükséges: pá-
linka termékek esetében szintén 
nem életszerű, de lehetséges.

• a gyártmánylap elkészítésének 
és módosításának dátumát: a 
nyilvántartásnak azonosítható-
nak, naprakésznek kell lennie.

• a gyártmánylap elkészítéséért 
felelős, valamint az élelmiszer-
vállalkozásban az élelmiszer 
előállításáért szakmailag felelős 
személy nevét és aláírását vagy 
az aláírással egyenértékű elekt-
ronikus jóváhagyását: lehetőség 
van arra, hogy a nyilvántartás 
(gyártmánylap) kizárólag elekt-
ronikus formában készüljön, 
amennyiben az elektronikus alá-
írás hitelesítése biztosított.

Tehát, bármilyen olyan nyilvántar-
tási módot, amely a fentiekben fel-
sorolt adatokat tartalmazza, gyárt-
mánylapként lehet kezelni. Nem 
szükséges önálló „Gyártmány-
lap” nevű dokumentum készítése, 
gyártmánylapként kell elfogadni a 
termékleírást, termékspecifikáci-
ót, műszaki leírást vagy bármilyen 
más dokumentumot, nyilvántartási 
módot (továbbiakban együtt: nyil-
vántartás), amely tartalmazza lega-
lább ezen felsorolt adatokat, illetve 
a „Gyártmánylap” megnevezést. 

Lehetséges az is, hogy önálló, 
„Gyártmánylap” elnevezésű doku-
mentum készüljön egy vállalkozás-
nál, sőt felhasználhatóak a korábbi 
formanyomtatványok is, viszont 
a dokumentumot, nyilvántartást, 
minden olyan telephelyen a ható-
sági ellenőrzés számára is hozzá-
férhető módon tárolni kell, ahol az 
adott termék előállítását végzik.
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A korábbi szabályozáshoz hason-
lóan lehetőség van összevont nyil-
vántartás készítésére is.  

Nem kell külön nyilvántartás,  
a kizárólag: 

• mennyiségükben (tömegükben, 
térfogatukban, darabszámuk-
ban) különböző, vagy

• azonos összetétellel, csak elté-
rő ízesítéssel készült (málnaízű, 
meggyízű, eperízű) termékekre. 
Ha összevont nyilvántartás ké-
szül a felhasznált összetevők 
között – egyértelműen azono-
sítható módon – fel kell sorolni 
az előállítás során felhasznált 
valamennyi, a különbséget oko-
zó – cserélhető – összetevőt is. 
Természetesen az összevont 
nyilvántartásban szerepeltetni 
kell valamennyi lehetséges meg-
nevezés felsorolását is. Ezen 
pont a pálinka termékekre nem 
vonatkozik, hiszen a jogszabályi 
előírások szerint nem édesíthe-
tők, ízesíthetők és színezhetők. 

• amelyeket azonos összetétellel 
és késztermék jellemzőkkel az 
élelmiszer-előállító különböző 
telephelyein állítanak elő, vagy 
azonos tartalommal különböző 
csomagolásban hoznak forga-
lomba.

Hangsúlyozni kell, hogy a termék-
nek mindenképpen meg kell felel-
nie a gyártmánylapban leírtaknak. 
Azonban, ha ez a dokumentum 
nem önálló gyártmánylap, akkor is 
vonatkozik rá az az előírás, hogy 
új termék előállítása esetén még a 
feldolgozás tényleges megkezdése 
előtt el kell készíteni a fent felsorolt 
adatokat tartalmazó nyilvántartást, 
és a gyártás során az esetlegesen 
változó adatokat folyamatosan 
frissíteni kell. Egyértelműen meg 
kell határoznia a vállalkozás veze-
tésének, hogy melyik az a nyilván-
tartási mód, amely megfelel a jelen 
rendelet előírásainak, illetve a ter-
mék forgalomba hozatalának meg-
szűnését követően – gyártás meg-
szűnése időpontjának rögzítésével 
– legalább 3 évig meg kell őrizni.
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3. A JELÖLÉSEK TÍPUSAI

A különböző jelöléseket három 
csoportba lehet sorolni:

3.1. Kötelező jelölések
Ebbe a csoportba értelemszerűen 
azok a kötelező adatok, kifejezések 
tartoznak, amelyeket mindenkép-
pen fel kell tüntetni a termék címké-
jén. A Jelölés rendelet 1. SZAKASZ 
9. cikk „ A kötelező adatok felso-
rolása” tartalmazza az élelmisze-
rekkel kapcsolatos kötelező tájé-
koztatás elveit, illetve ezen adatok 
részletezése a 2. SZAKASZ 17-28. 
cikkekben kerül megfogalmazásra. 
Az élelmiszerekkel kapcsolatos kö-
telező tájékoztatás elérhetőségére 
és elhelyezésére, illetve a kötelező 
adatok feltüntetésére szintén fenti 
rendelet 12.-13. cikke alkalmazan-
dó.

3.2. Szabályozottan használható 
választható jelölések 
E kategóriába tartoznak azok a ki-
fejezések, adatok, tájékoztatások 
stb., melyeket nem kötelező jelölni 

a címkén, azonban ha feltüntetik 
őket, akkor bizonyos feltételeknek 
teljesülniük kell. A Jelölés rendelet 
V. FEJEZET 36. cikke tartalmazza 
az „Élelmiszerekkel kapcsolatos 
önkéntes tájékoztatás”-ra vonat-
kozó alkalmazandó követelménye-
ket.

3.3. Szabadon használható 
jelölések
Minden olyan, az előzőekben nem 
tárgyalt kifejezés, adat, tájékozta-
tás stb., ami megfelel a Jelölés ren-
delet III. FEJEZET 7. cikk (1), (2) és 
(4) bekezdésben megfogalmazott 
fogyasztói tisztességes tájékozta-
tási gyakorlatok előírásainak.

Fontos megjegyezni a követke-
zőket:
A 178/2002/EK rendelet 4. SZA-
KASZ az élelmiszerjog általános 
követelményeiről szóló 14. cikk (1) 
bekezdés értelmében: „Nem biz-
tonságos élelmiszer nem hozható 
forgalomba.” Ezen cikk részlete-
sen megfogalmazza azt, hogy mely 
szempontokat szükséges figyelem-
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be venni az élelmiszer biztonsága 
érdekében, amelybe beletartoznak 
a fogyasztóval közölt információk, 
többek között a termék címkéjén 
feltüntetett információk is. Továb-
bá, a 16. cikk előírja, hogy az élel-
miszerek címkézése, reklámja és 
kiszerelése – beleértve alakjukat, 
külsejüket és csomagolásukat, a 
felhasznált csomagolóanyagokat, 
az áruk elrendezéseinek módját és 
bemutatását – illetve a különböző 
eszközökön keresztül a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátott infor-
mációk nem vezethetik félre a fo-
gyasztókat.

Mindemellett, a Jelölés rendelet 
7. cikke szintén megfogalmazza a 
tisztességes tájékoztatási gyakor-
latok alapelveit, melyek az élelmi-
szerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
általános követelményei és az élel-
miszervállalkozók kötelezettségei.

Hazai vonatkozásban – jelölés te-
kintetében – az élelmiszer bizton-
ság megfelelő garantálása érdeké-
ben az Élelmiszerlánc-törvény 10. § 

(1) bekezdése szintén előírja, hogy: 
„Az élelmiszer csak akkor hozha-
tó forgalomba, ha jelölése magyar 
nyelven, közérthetően, egyértelmű-
en, jól olvashatóan tartalmazza az e 
törvény végrehajtására kiadott jog-
szabályokban, valamint az Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban meghatározott informá-
ciókat az ott meghatározottak sze-
rint (a továbbiakban: élelmiszer-je-
lölési előírások).”

Az élelmiszerlánc valamennyi sze-
replője felelősséggel tartozik saját 
hatáskörén belül a jelölési informá-
ciók meglétéért és pontosságáért.

4. FOGALOM 
MEGHATÁROZÁSOK 

(kizárólag a jelöléssel összefüggő fo-
galmak a Jelölés rendelet 2. cikk (2) 
bekezdése alapján)

a) „élelmiszerekre vonatkozó tá-
jékoztatás”: valamely élelmiszerre 
vonatkozó, a címke vagy kísérő do-
kumentum, illetve bármilyen egyéb 
eszköz – beleértve a modern tech-
nológiai eszközöket vagy a szóbeli 
közlést – segítségével a végső fo-
gyasztó számára elérhetővé tett in-
formáció; 

b) „élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jogsza-
bályok”: az élelmiszerekkel kap-
csolatos tájékoztatást, különösen 
a jelölést szabályozó uniós rendel-
kezések, beleértve az összes élel-
miszerre különleges körülmények 
között vagy élelmiszerek meghatáro-
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zott csoportjaira vonatkozó általános 
szabályokat és azokat a szabályokat 
is, amelyeket kizárólag meghatáro-
zott élelmiszerekre kell alkalmazni; 

c) „élelmiszerekre vonatkozó kö-
telező tájékoztatás”: azok az ada-
tok, amelyeket az uniós rendelkezé-
sek értelmében a végső fogyasztó 
számára meg kell adni

f) „összetevő”: minden anyag vagy 
termék, beleértve az aromákat, az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élel-
miszerenzimeket is, vagy összetett 
összetevő bármely összetevőjét 
is, amelyet élelmiszer előállításánál 
vagy elkészítésénél használnak fel, 
és a késztermékben még jelen van, 
akár módosult formában is; a szer-
maradványok nem minősülnek ösz-
szetevőnek; 

g) „eredet helye”: az a hely, ame-
lyet az élelmiszer eredeteként fel-
tüntetnek, és amely nem a 2913/92/
EGK rendelet 23–26. cikkével ösz-
szhangban meghatározott szárma-
zási ország; az élelmiszer-vállalkozó 
nevének és címének a címkén való 
feltüntetése nem minősül e rendelet 
alkalmazásában az élelmiszer szár-
mazási országa vagy eredete meg-
jelölésének;

i) „címke”: valamely élelmiszer cso-
magolására vagy tárolóedényére 
írt, nyomtatott, másolt, azon jelölt, 
dombornyomott vagy bélyegzett, il-
letve a csomagoláshoz vagy a tároló 
edényhez csatolt mindenfajta felirat, 
jelölés, jel, kép vagy más leíró jellegű 
anyag; 

j) „jelölés”: élelmiszerre vonatkozó 
bármilyen szöveg, adat, védjegy, 
márkanév, ábra vagy szimbólum, 
amelyet az élelmiszert kísérő vagy 
arra vonatkozó csomagoláson, do-
kumentumban, megjegyzésben, 
címkén, gyűrűn vagy galléron he-
lyeznek el; 

k) „látómező”: a csomagolás ösz-
szes olyan felülete, amely egy néző-
pontból olvasható; 

l) „fő látómező”: az a látómező, 
amely vásárláskor valószínűsíthe-
tően először kerül a fogyasztó fi-
gyelmébe, és amelynek alapján a 
fogyasztó azonnal azonosítani tudja 
a terméket jellemzői és tulajdonsá-
gai, illetve adott esetben a márkája 
alapján. Amennyiben egy csomago-
láson több azonos főlátó mező van, 
az élelmiszer-vállalkozó által e célra 
kiválasztott felület minősül fő látó-
mezőnek; 

Fontos! 
Hengeres- és kúpfelület esetén, 
amennyiben egy csomagoláson 
több azonos fő látómező van, az 
élelmiszer-vállalkozó által e célra 
kiválasztott felület minősül fő látó-
mezőnek, így a későbbiekben köte-
lezően ugyanazon látómezőben fel-
tüntetendő adatokat az erre a célra 
kiválasztott címkén kell feltüntetni. 
Ezen adatokba beleértendő az élel-
miszer neve, nettó mennyisége és a 
térfogatszázalékban meghatározott 
tényleges alkohol-tartalma. Ez utób-
bi adatok feltüntetését egy látóme-
zőben szükséges garantálni, de nem 
feltétlenül a fő látómezőben.
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m) „olvashatóság”: a tájékoztatás 
fizikai megjelenése, amely a tájé-
koztatást vizuálisan hozzáférhe-
tővé teszi a lakosság számára, és 
melyet számos paraméter határoz 
meg, többek között a betűméret, 
a betűköz, a sorköz, a betűvo-
nal-vastagság, a betűszín, a be-
tűtípus, a betűk szélességének és 
magasságának aránya, az anyag 
felülete, valamint a betűk és a hát-
tér közötti kontraszt; 

n) „előírt név”: egy élelmiszernek 
a rá alkalmazandó uniós rendel-
kezésekben előírt neve, vagy ilyen 
uniós rendelkezések hiányában, az 
abban a tagállamban alkalmazan-
dó törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezésekben előírt név, 
amellyel az élelmiszert a végső fo-
gyasztónak vagy vendéglátásnak, 
illetve közétkeztetésnek értékesí-
tik;

o) „szokásos név”: az élelmiszer 
értékesítésének helye szerinti tag-
államban az élelmiszer neveként 
a fogyasztók által elfogadott név, 
amely név nem igényel további 
magyarázatot; 

p) „leíró név”: az élelmiszerről és 
szükség szerint annak felhasználá-
sáról leírást adó név, amely kellően 
világos ahhoz, hogy a fogyasztó 
megismerhesse annak valódi jelle-
gét, és megkülönböztethesse más 
termékektől, amelyekkel esetleg 
össze lehetne téveszteni; 

q) „elsődleges összetevő”: vala-
mely élelmiszer olyan összetevője 
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vagy összetevői, amelyek az adott 
élelmiszer több mint 50 %-át teszik 
ki, vagy amelyet a fogyasztó rend-
szerint az adott élelmiszer nevével 
azonosít, és amely esetében leg-
többször mennyiségi jelölés szük-
séges;

r) „az élelmiszer minőség megőr-
zési ideje”: az az időpont, ameddig 
az élelmiszer megfelelő tárolás mel-
lett megőrzi egyedi tulajdonságait;

5. A TÁJÉKOZTATÁS 
ELÉRHETŐSÉGE ÉS 
ELHELYEZÉSE

A kötelező tájékoztatásnak (a ter-
méken kötelezően feltüntetendő 
adatoknak, kötelező jelöléseknek) 
rendelkezésre kell állnia és köny-
nyen hozzáférhetőnek kell lennie 
minden élelmiszer esetében, vala-
mint közvetlenül a csomagoláson 
vagy az arra rögzített címkén kell 
feltüntetni, de bizonyos jogszabályi 
előírások kivételeket, eltéréseket 
állapíthatnak meg felhatalmazá-
son alapuló jogi aktusok elfoga-

dása útján, amely kritériumokhoz 
kizárólag közösségi jogi értelem-
ben vett jóváhagyás szükséges.

A jelenlegi szabályozás értelmé-
ben, az élelmiszerekkel kapcso-
latos kötelező tájékoztatást:

• feltűnő helyen kell megjelení-
teni, könnyen láthatónak, jól 
olvashatónak és adott esetben 
letörölhetetlennek kell lennie, 

• nem rejthetik el, tehetik kive-
hetetlenné, vonhatják el róluk 
a figyelmet vagy szakíthatják 
meg azokat más írott vagy 
képi anyaggal vagy bármilyen 
egyéb közbeiktatott anyaggal

• az Útmutató 9. fejezetében 
meghatározott olvashatóság-
ra és betűméretre vonatkozó 
szabályok szerint kell a cso-
magolásra vagy a címkére 
nyomtatni. 

Az önkéntes fogyasztói tájékozta-
tásra (szabályozottan választható 
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jelölés és szabadon használható 
jelölés) vonatkozó követelmények 
az Útmutató 7. és 8. fejezetében 
kerülnek részletesen megfogalma-
zásra.

Fontos!
Az élelmiszerjog általános elvei és 
követelményei kiszerelés tekin-
tetében a 178/2002/EK rendelet 
alapján, az, hogy az élelmiszerek 
címkézése, reklámja és kisze-
relése – beleértve az alakjukat, 
külsejüket és csomagolásukat, a 
felhasznált csomagolóanyagokat, 
az áruk elrendezési módját és be-
mutatását – illetve a különböző 
eszközökön keresztül a fogyasz-
tók rendelkezésére bocsátott in-
formációk nem vezethetik félre a 
fogyasztót.

Mindemellett, a Jelölés rendelet 
7. cikke szintén megfogalmazza a 
tisztességes tájékoztatási gyakor-
latok alapelveit, melyek az élelmi-
szerekkel kapcsolatos tájékozta-
tás általános követelményei és az 
élelmiszervállalkozók.

6. A TERMÉKEN 
KÖTELEZŐEN 
FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
(KÖTELEZŐ JELÖLÉSEK) ÉS 
EZEK SZABÁLYAI

6.1. Ugyanazon látómezőben 
kötelezően feltüntetendő adatok

6.1.1. Az élelmiszer neve
Az élelmiszer megnevezése annak 
előírt neve. Ilyen név hiányában a 
szokásos neve, vagy ennek hiá-
nyában az élelmiszer leíró neve. 
Megengedett azon név használata, 
amely alatt a terméket az előállítás 
helye szerinti tagállamban (Ma-
gyarország) jogszerűen gyártják és 
forgalomba hozzák. Az élelmiszer 
nevét nem helyettesítheti szellemi 
tulajdonként védett név, márkanév 
vagy fantázianév.

A termék megnevezése a Pálin-
ka törvény szerint: 

a) pálinka (Pálinka törvény 2. § (6) 
bekezdés)
Egyfajú gyümölcsből készült pá-
linkák esetében a gyümölcs nevét 
közvetlenül a pálinka szó követi. 
pl.: szilvapálinka, almapálinka, kör-
tepálinka stb. 

b) gyümölcspálinka vagy vegyes 
gyümölcspálinka (Pálinka törvény 
2. § (7) bekezdés)
Különböző egyfajú gyümölcs-
ből készült pálinkáknak az utóla-
gos keverésével előállított pálinka 
megnevezése gyümölcspálinka 
vagy vegyes gyümölcspálinka. pl.: 
fogyasztásra alkalmas almapálinka 
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és fogyasztásra alkalmas körtepá-
linka keverésével előállított pálinka 
lehet gyümölcspálinka elnevezésű 
és vegyes gyümölcspálinka el-
nevezésű is. A keverés során fel-
használt pálinkákat a felhasznált 
mennyiség szerinti sorrendben a 
címkén fel kell tüntetni.

c) vegyes gyümölcspálinka 
(Pálinka törvény 2. § (8) bekezdés)
Különböző fajú gyümölcsök együt-
tes cefrézésével, illetve cefréinek 
együttes lepárlásával előállított 
pálinka megnevezése vegyes gyü-
mölcspálinka. pl.: alma gyümölcs 
és körte gyümölcs együttes ce-
frézése, illetve együttes lepárlása 
során előállított pálinka elnevezé-
se kizárólag vegyes gyümölcspá-
linka lehet. A pálinka készítéséhez 
felhasznált gyümölcs fajokat a 
felhasználás mennyisége szerinti 
sorrendben a címkén fel lehet tün-
tetni.

d) törkölypálinka (Pálinka törvény 
2. § (9) és (10) bekezdés)
• Egyfajta szőlőből készült tör-

köly esetében kiegészülhet – a 
törkölypálinka szót közvetlenül 
megelőzően – a szőlő nevével. 
pl.: cabernet sauvignon törköly-
pálinka

• Egyfajta szőlőből készült tör-
kölypálinka elnevezés kiegé-
szülhet – az előző pont szerinti 
megnevezést közvetlenül meg-
előzően – egy, a termék szár-
mazására utaló földrajzi névvel 
pl.: villányi cabernet sauvignon 
törkölypálinka

• Aszútörköly-pálinkának az a tör-
kölypálinka nevezhető, amely 
igazolhatóan 100%-os mérték-
ben a Tokaji borvidék magyar-
országi termőhelyéről származó 
aszú készítéséhez felhasznált 
aszú szemek kipréselt tésztájá-
ból készült.

e) Különleges eljárásokkal készült 
pálinkák és törkölypálinkák 
megnevezése  
(Pálinka törvény 3. §)
Az alábbi megnevezések abban az 
esetben használhatók, ha a pálinka 
az adott megnevezéshez tartozó 
különleges eljárással készült!

Kisüsti pálinka: az a gyümölcs- és 
törkölypálinka, amelyet legfeljebb 
1000 liter űrtartalmú, rézfelületet is 
tartalmazó lepárló berendezésben, 
legalább kétszeri szakaszos lepár-
lással állítottak elő.

Érlelt pálinka: az a gyümölcs- és 
törkölypálinka, amelyet legalább 
3 hónapig érleltek 1000 liternél 
kisebb, vagy legalább 6 hónapig 
érleltek 1000 literes vagy annál 
nagyobb térfogatú fahordóban.  
A fahordóban érlelt pálinka szá-
razanyag-tartalma maximum 4 
g/l lehet. Érlelt pálinkák esetében 
csak az azonos megnevezésű ér-
lelt pálinkák elegyíthetők, de ér-
lelési időnek csak a legfiatalabb 
érlelt pálinka érlelési idejét, korát 
lehet feltüntetni a címkén. Az ér-
lelés időtartamát, a termék korát 
a címkén fel lehet tüntetni, és 
utalni lehet a fahordó anyagára is. 
Az érlelés időtartamát az érlelés 
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helyszínén, ellenőrizhető módon 
dokumentálni kell.

Ópálinka: az a gyümölcs- és tör-
kölypálinka, amelyet legalább  
1 évig érleltek 1000 liternél kisebb, 
vagy legalább 2 évig érleltek 1000 
literes, vagy annál nagyobb térfo-
gatú fahordóban. Az érlelés idő-
tartamát az érlelés helyszínén, el-
lenőrizhető módon dokumentálni 
kell.

Gyümölcságyon érlelt pálinka 
vagy ágyas pálinka: az a gyü-
mölcspálinka, amelyet gyümölcs-
csel együtt érleltek legalább 3 hó-
napig. A gyümölcságy a pálinka 
fajtájával azonos, ha egy gyümölcs 
megnevezésével jelölik, illetve tar-
talmazhat többfajta gyümölcsöt, 
de ebben az esetben csak vegyes 
gyümölcs ágyaspálinkának ne-
vezhető. 100 liter gyümölcságyon 
érlelt pálinkához vagy ágyas pálin-
kához legalább 10 kg érett, vagy 
legalább 5 kg aszalt gyümölcsöt 
kell felhasználni. A palack címkéjén 
a nettó pálinka mennyiséget kell 
feltüntetni. Az érlelés időtartamát 
az érlelés helyszínén, ellenőrizhető 
módon dokumentálni kell.

Ágyas törkölypálinka: az a tör-
kölypálinka, amelyet Magyarorszá-
gon termett szőlővel vagy aszalt 
szőlővel együtt érleltek legalább  
3 hónapig. 100 liter ágyas törköly-
pálinkához legalább 10 kg érett 
vagy legalább 5 kg aszalt szőlőt 
kell felhasználni. A szőlő fajtáját 
csak abban az esetben kell feltün-
tetni a címkén, ha mind a pálinka 

alapjául szolgáló törköly, mind a 
gyümölcságy ugyanolyan fajtá-
jú szőlő felhasználásával készült.  
A palack címkéjén a nettó pálin-
ka mennyiséget kell feltüntetni.  
Az érlelés időtartamát az érlelés 
helyszínén, ellenőrizhető módon 
dokumentálni kell.

Fontos!
A „Gyümölcságyon érlelt pálinka 
vagy ágyas pálinka” előállításánál 
a Magyarországon termett gyü-
mölccsel történő együtt érlelés, 
vagy az ágyazáshoz felhasznált 
gyümölcs magyarországi eredete.

6.1.2. Az élelmiszer nettó 
mennyisége 
Valamennyi pálinka termék eseté-
ben – úgy, mint az összes élelmi-
szer esetében –kötelező feltüntetni 
az adott termék névleges térfo-
gatát a Jelölés rendelet 9. cikk (1) 
bekezdés e) pontja alapján. A pá-
linka termékek nettó mennyiségét 
(űrtartalmát) literben, centiliterben, 
milliliterben kell kifejezni, a mérté-
kegységekre vonatkozó SI szabá-
lyoknak megfelelően latin karakte-
rekkel a következők szerint:

• 1 liter feletti kiszerelés esetén  
minimum 5 mm

• 201 ml – 1000 ml között                
minimum 4 mm

• 51 ml - 200 ml között              
minimum 3 mm

• 50 ml-ig                                         
minimum 2 mm

pálinka jelölés.indd   25 2017. 06. 13.   16:29



26

Pálinka termékek jelölési útmutatója A terméken kötelezően feltüntetendő adatok és ezek szabályai

Fenti betűméretekre vonatkozó 
szabályokat a 13/2008. NFGM-
FVM együttes rendelet 4. §-a sza-
bályozza.

Fontos! 
Gyümölcságyon érlelt pálinka vagy 
ágyas pálinka, illetve ágyas tör-
kölypálinka esetében a palack cím-
kéjén a nettó pálinka mennyiséget 
szükséges feltüntetni.

6.1.3. Tényleges alkoholtartalom 
térfogatszázalékban
A Szeszes ital rendelet – amely 
speciális termék kategóriákra vo-
natkozó rendelet – II. melléklet 6. 
és 7. b) pontjában és 9. c) pont-
jában meghatározottak alapján  
a törkölypárlat vagy törköly, a gyü-
mölcstörköly-párlat, illetve a gyü-
mölcspárlat minimális alkoholtar-
talma 37,5 % V/V. 

Fontos!
A pálinkák minimális alkoholtartal-
ma EU-s termék specifikus jogsza-
bályi előírás alapján 37,5 térfogat-
százalék, amely térfogatszázalék 
érték kizárólag a laboratóriumi mé-
rési bizonytalanság értékével lehet 
alacsonyabb.

A Jelölés rendelet általános fo-
gyasztói tájékoztatásról szóló elő-
írásokat fogalmaz meg, az abban 
foglaltakat együttesen szükséges 
alkalmazni a termék-specifikus 
jogszabályokban előírtakkal, mivel 
fenti jogszabályok viszonyát alap-
vetően az általános és különös vi-
szonya határozza meg, melyben a 
Jelölés rendelet az élelmiszerekre 

vonatkozó általános, míg a Sze-
szes ital rendelet a szeszes italok-
ra vonatkozó speciális előírásokat 
fogalmazza meg az alábbiak sze-
rint.

A Jelölés rendelet I. FEJEZET  
1. cikk (2) és (4) bekezdés értelmé-
ben: „ (2) Ez a rendelet megállapít-
ja az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra, különösen az élel-
miszerek jelölésére irányadó álta-
lános elveket, követelményeket és 
kötelezettségeket.(…)”

„ (4) E rendelet a meghatározott 
élelmiszerekre alkalmazandó kü-
lön uniós rendelkezésekben előírt 
jelölési követelmények sérelme 
nélkül alkalmazandó.”

A Szeszes ital rendelet I. FEJEZET 
1. cikk (1) és (2) bekezdés kimond-
ja: „Ez a rendelet a szeszes italok 
meghatározására, megnevezésére 
és kiszerelésére, valamint a sze-
szes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára vonatkozó általános 
szabályokat határozza meg.”

„(2) E rendeletet alkalmazni kell a 
Közösség területén forgalmazott 
valamennyi szeszes italra, függet-
lenül attól, hogy azokat a Közös-
ségben vagy harmadik országban 
gyártották-e, valamint a Közösség-
ben kivitel céljára gyártott szeszes 
italokra. Ezt a rendeletet a mező-
gazdasági eredetű etil-alkoholnak 
és/vagy desztillátumoknak az alko-
holtartalmú italok gyártásában való 
felhasználására, valamint a sze-
szes italok nevének az élelmiszerek 
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kiszerelésén és csomagolásán való 
feltüntetésére is alkalmazni kell.”

A Szeszes ital rendelet I. FEJEZET 
4. cikkben meghatározottak alapján: 
„-A szeszes italokat a II. melléklet-
ben foglalt meghatározások szerinti 
kategóriákba kell sorolni.”

A Szeszes ital rendelet II. FEJEZET 
9. cikk (1) és (2) bekezdésben spe-
ciális előírások is meghatározásra 
kerültek a szeszes italok megneve-
zése, kiszerelése és címkézése te-
kintetében, amely kimondja, hogy: 
„(1) Azokat a szeszes italokat, ame-
lyek megfelelnek a II. melléklet 1– 46. 
kategóriájában meghatározott ter-
mékekre vonatkozó előírásoknak, az 
e rendeletben meghatározott keres-
kedelmi megnevezéssel kell megne-
vezni, kiszerelni és címkézni.

(2) Azokat a szeszes italokat, ame-
lyek megfelelnek a 2. cikk megha-
tározásának, de nem teljesítik a II. 
melléklet 1 – 46. kategóriájába való 
felvétel követelményeit, „szeszes 
ital” kereskedelmi megnevezéssel 
kell megnevezni, kiszerelni és cím-
kézni. Az e cikk (5) bekezdésének 
sérelme nélkül, ezt a kereskedelmi 
megnevezést nem lehet helyettesí-
teni vagy megváltoztatni.”

A Jelölés rendelet XII. Mellékletében 
meghatározottak alapján a pálinkák 
térfogatszázalékban kifejezett tény-
leges alkoholtartalmát az alábbiakkal 
összhangban kell feltüntetni.

• A pálinka termékek tényleges al-
koholtartalmát kifejező számot 

legfeljebb egy tizedes jegyig kell 
megadni. 

• A tényleges alkoholtartalmat ki-
fejező számot a „% vol” vagy a 
„% (V/V)” jel követi, és az „alko-
hol” szó vagy az „alk.” vagy „alc.” 
rövidítés előzheti meg, egyéb rö-
vidítés például „AK” nem enge-
délyezett. 

• Az alkoholtartalmat, minden 
esetben, a magyar ábécében is 
használt (latin) karakterekkel kell 
jelölni.

A tényleges alkoholtartalom feltün-
tetésekor megengedett, abszolút 
értékben kifejezett pozitív és ne-
gatív tűréshatárok a következők. 
Ezeket az alkoholtartalom megha-
tározására használt vizsgálati mód-
szerből származtatott tűréshatárok 
sérelme nélkül kell alkalmazni. 

a) az 1,2 térfogatszázalékot meg-
haladó alkoholtartalmú italoknál, 
így a pálinkáknál – kivételt képez-
nek ez alól a gyümölcságyon érlelt 
pálinkák vagy ágyas pálinkák –  
a tényleges alkoholtartalom feltün-
tetésekor megengedett pozitív vagy 
negatív tűréshatár 0,3 térfogatszá-
zalék

b) A kivonatolt gyümölcsöket 
vagy növényi részeket tartalma-
zó italoknál, így a gyümölcsá-
gyon érlelt pálinkáknál vagy ágyas 
pálinkáknál a tényleges alkoholtar-
talom feltüntetésekor megenge-
dett pozitív vagy negatív tűréshatár  
1,5 térfogatszázalék
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Amennyiben a pálinka termék 
tényleges alkoholtartalma nem éri 
el a Szeszes ital rendeletben, mint 
termék specifikus jogszabályban 
előírt 37,5 térfogatszázalékot – fi-
gyelembe véve a laboratóriumi 
mérési bizonytalanságot – úgy, a 
termék nem nevezhető gyümölcs-
párlatnak, törkölypárlatnak, gyü-
mölcstörköly-párlatnak, így pálin-
kának sem. 

Fontos! 
Az egyes földrajzi árujelzők hasz-
nálata esetén alkalmazott határér-
tékekre tekintettel, mivel a pálinka 
termékek minimális tényleges alko-
holtartalma a Szeszesital rendelet 
szerint 37,5 térfogatszázalék, így 
ezen tényleges alkoholtartalommal 
rendelkező pálinka termékek ese-
tében, kizárólag az adott mérőesz-
köz mérési hibatartományán belüli 
eltérések elfogadhatók.

6.1.4 Egyéb kötelező „jelölés” 
(zárjegy)
Ebben a pontban szükséges meg-
említeni a termék pálinka-zárjegy-

gyel való ellátását, melyről a Pá-
linka törvény 9. §-a rendelkezik.  
A pálinka és a törkölypálinka a Jöt. 
szerint jövedéki adóköteles alkohol 
terméknek minősül, így forgalom-
ba hozatal előtt zárjeggyel kötelező 
ellátni. A pálinka-zárjegy a Jöt. ha-
tálya alá tartozó más egyéb alko-
holtermékekre alkalmazandó zár- 
jegytől színében eltérő, melyet ki-
zárólag a pálinka, illetve törkölypá-
linka előállítását, palackozását vagy 
tárolását a jogszabályban az e te-
vékenység folytatásához előírt adó-
raktári engedély birtokában végző 
előállítónak – annak megrendelése 
alapján – a Vámhatóság ad ki.

6.2. Nem egy látómezőben 
kötelezően feltüntetendő adatok

6.2.1. Tételazonosító jelölés
A közösségi jog az élelmiszerek 
nyomon-követhetőségének bizto-
sítása érdekében, kötelezően elő-
írja valamilyen tételazonosító jelzés 
feltüntetését, melynek képzését az 
előállító saját belső szabályzatával 
állapítja meg. 

szabályozottan 
használható 

választható jelölés
kötelező jelölés

szabadon használható 
jelölés a 

tűréshatárokra

alkohol 40 % vol vagy 40 % 
(V/V)

(± 0,3 % vol vagy % 
(V/V)) vagy (± 1,5 % vol 
vagy % (V/V))

alk. 40 % vol vagy 40 % 
(V/V)

(± 0,3 % vol vagy % 
(V/V)) vagy (± 1,5 % vol 
vagy % (V/V))

alc. 40 % vol vagy 40 % 
(V/V)

(± 0,3 % vol vagy % 
(V/V)) vagy (± 1,5 % vol 
vagy % (V/V))
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A „tétel” fogalma a 36/2014 FM 
rendelet 2. § 2. pontja szerint, egy 
adott élelmiszer gyakorlatilag azo-
nos körülmények között megter-
melt, előállított vagy csomagolt 
kiszerelési egységeinek egy téte-
le, melyet a termelő, az előállító, a 
csomagoló vagy az első forgalma-
zó határoz meg és így felelős a té-
telazonosító jelölés feltüntetéséért.

A tételazonosító jelzést az „L” be-
tűnek kell megelőznie kivéve, ha 
az jól megkülönböztethető a cím-
kén szereplő más jelzésektől. Más 
szavakkal az „L” betű feltüntetése 
csak abban az esetben kötelező, 
ha maga a tételazonosító jelzés 
egyébként nem lenne megkülön-
böztethető a címkén szereplő más 
feliratoktól.

A pálinka termékek nem tartoznak 
a kötelező forgalomba hozatali el-
járással forgalmazható termékek 
közé, így saját generálású tétel-
azonosító jelöléssel – LOT szám-
mal vagy töltési dátummal vagy 
palackozási dátummal – hozhatók 
forgalomba az alábbiak szerint.

Saját generálású tételazonosító 
jelölés:
Azonos LOT szám (gyártási tétel 
szám) jelöli a termékek azon cso-
portját, mely adott időben, adott 
gyártósoron, azonos eljárással ké-
szült és ennek következtében meg-
egyező tulajdonsággal rendelkezik. 
A tételszám és a tétel nagyságának 
meghatározása a vállalkozás sa-
ját hatásköre. Ez az a hivatkozási 
szám, amelynek segítségével fon-

tos információ (hol, mikor, hogyan) 
tudható meg az adott termék elő-
állításáról.

Példa:
A LOT-szám bármilyen szám le-
het, amely alkalmas az adott tétel 
egyértelmű azonosítására. Így a 
következő tételszámok mindegyike 
megfelelő lehet:
• L15/09/16 (letöltve 2016. szep-

tember 15-én)

• 2016.09.15. vagy 15/09/16 
(töltési idő)

• palackozva: 2016.09.15-én 

• 1234M435OR/1 (tetszőleges 
szám)

Fontos! 
A tételazonosító jelölést az előre-
csomagolt élelmiszereknél a cso-
magoláson vagy az élelmiszerhez 
rögzített címkén, továbbá a kísérő 
dokumentumon jól láthatóan, tisz-
tán olvashatóan, kitörölhetetlenül 
kell feltüntetni.

A 3/2010. VM rendelet 5. § (1) és 
(2) bekezdése szerint: „A nyomon 
követhetőség biztosítása érdeké-
ben minden forgalomba hozott, 
illetve forgalomba hozatalra szánt 
élelmiszer szállítmányt kísérő do-
kumentációnak egyértelműen tar-
talmaznia kell az adott élelmiszer 
tétel nyomon követését szolgáló 
azonosító jelölést.

(2) A szállítmányt kísérő doku-
mentációnak vagy számla esetén 
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a számlának a kezelő által hitele-
sített másolatát az élelmiszer for-
galomba hozatalának helyén kell 
tartani folyamatosan és hatósági 
felszólításra azonnal be kell tudni 
mutatni.”

6.2.2. A felelős élelmiszer-
vállalkozás neve vagy cégneve 
és címe (termelő/előállító/gyártó/
palackozó/forgalmazó)
Az élelmiszer-vállalkozó az a vál-
lalkozó, akinek a neve vagy cég-
neve alatt az élelmiszert forgalom-
ba hozzák. 

Az élelmiszer biztonságáért és mi-
nőségéért az élelmiszer előállítója 
a felelős. 

Az élelmiszer-vállalkozás felelős, 
az élelmiszer biztonságosságáért 
és minőségéért, valamint a jelölé-
séért, amennyiben a forgalomba 
hozatalt kizáró vagy jelölési hibát 
ő okozta, vagy az általa is felis-
merhető lett volna. 

A hibáért az első magyarországi 
forgalomba hozó akkor is felelős, 
ha azt nem ő okozta, amennyiben 
a forgalomba hozatalt kizáró vagy 
jelölési hiba a magyarországi első 
forgalomba hozatalt megelőzően 
keletkezett. 
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Példa:
„Termelő/Termelte: ……….” vagy

„Gyártó/Gyártja/Gyártotta: ………” 
vagy

„Előállító/Előállítja/Előállította: 
……….” vagy

„Palackozó/Palackozza/Palackoz-
ta: …”, vagy

„Forgalmazó/Forgalmazza: ……” 
vagy

„Főzte és palackozta: …..” vagy

„Gyártja és forgalmazza: …..”,  
illetve fentiek kombinációja.

(Az idézőjelben szereplő példa-
ként megadott szövegrészek 
kombinációját több vállalko-
zás esetén szükséges feltüntetni  
a címkén.)

Bérpalackozás esetében a fenti 
jelölés a következők szerint változ-
hat:

„… számára palackozva”

„… számára palackozta: …”

A fenti példák kizárólag javaslatté-
telnek minősülnek, természetesen 
az élelmiszer-vállalkozások által 
kialakított címkézési gyakorlatok 
alkalmazhatók, amennyiben azok 
megfelelnek a jelölésre, tájékozta-
tásra és nyomonkövetésre vonatko-
zó jogszabályi követelményeknek.

6.2.3. Összetevők feltüntetése
Amennyiben a Pálinka törvény  
2. § (7) bekezdése szerint előállí-
tott gyümölcspálinka vagy vegyes 
gyümölcspálinka kerül kereske-
delmi forgalomba, úgy a keverés 
során felhasznált pálinkákat a fel-
használt mennyiség szerinti sor-
rendben a címkén fel kell tüntetni, 
így kötelező jelölésnek tekinthető.

Ezen előírás vonatkozik azokra a 
termékekre (gyümölcságyon ér-
lelt pálinka vagy ágyas pálinka, 
ha egy gyümölcs megnevezésé-
vel illetik vagy többfajta gyümölcs 
felhasználásával készült vegyes 
gyümölcs ágyas pálinka) is, me-
lyek kiszerelésén megjelenik az 
előállításhoz felhasznált aszalt- 
vagy friss gyümölcs.

Egyéb esetekben, az „Összete-
vők” felsorolását az Útmutató 
7.2. pontjában megfogalmazottak 
alapján szükséges alkalmazni. 

Példa:
• Vegyes gyümölcspálinka – 

Összetevők: gyümölcspálinka 
(almapálinka, körtepálinka), ke-
zelt ivóvíz

• Gyümölcspálinka – Összete-
vők: gyümölcspálinka (almapá-
linka, körtepálinka), ioncserélt 
víz 

• Ágyas szilvapálinka (aszalt 
szilva jelenléte a termékben) – 
Összetevők: szilvapálinka, víz, 
aszalt szilva
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7. A TERMÉKEN 
SZABÁLYOZOTTAN 
HASZNÁLHATÓ 
VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK 
ÉS EZEK SZABÁLYAI

7.1. Minőségmegőrzési idő
Az élelmiszerek minőségmegőrzési 
időtartama az az időtartam, amed-
dig az élelmiszer a tulajdonságait 
helyes tárolási körülmények között 
megőrzi.

A pálinka termékek esetében nem 
kötelező a minőség megőrzési idő 
feltüntetése, mivel a Jelölés ren-
delet X. Melléklet d) pontja alapján 
a 10 vagy annál több térfogatszá-
zalék alkoholt tartalmazó italoknál 
nem szükséges ezen dátumot je-
lölni.

Amennyiben egy előállító rá kívánja 
írni a címkére, hogy a terméke med-
dig őrzi meg minőségét (elméletileg 
lehetséges az ilyen szándék), úgy a 
dátumot a fenti X. számú Mellék-
letben meghatározottak alapján 
szükséges feltüntetni, amennyiben 

egyéb típusú minőségmegőrzé-
si időt előíró uniós rendelkezések 
másként nem rendelkeznek. 

Fontos tudni, hogy amennyiben a 
jelölésen feltüntetésre kerül a ter-
mék minőségmegőrzési dátuma, 
úgy annak lejártát követően az 
adott termék nem lehet kereske-
delmi forgalomban.

A dátumot a következő szövegnek 
kell megelőznie:

a) ha a dátum jelölése tartalmaz-
za a napot: „minőségét megőrzi: 
............”,

b) egyéb más esetekben: „minő-
ségét megőrzi ….végéig”

Az a) és b) pontban meghatározott 
szavakat ki kell egészíteni a dátum-
mal, vagy azzal az utalással ahol a 
dátum található.

A dátum kódolatlan formában tar-
talmazza a nap/hónap/ (szükség 
szerint) év sorrendet. 
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A hónap feltüntethető arab szám-
mal vagy betűvel a teljes szó ki-
írásával vagy rövidítéssel. Betűvel 
történő jelölés esetén elfogadható 
az Európai Unió más tagországai-
nak hivatalos nyelvén történő meg-
jelölés, feltéve, hogy az a magyar 
fogyasztó számára nem félreérthe-
tő. Az év jelölhető kettő vagy négy 
karakterrel.

Mindazonáltal, a 18 hónapnál to-
vább eltartható élelmiszereknél 
elegendő lehet az év jelölése.

Pálinka termékek esetén elfogad-
ható a „minőségét megőrzi: kor-
látlan ideig” jelölés. 

Fontos! 
A 36/2014 FM rendelet alapján, ha 
a lejárati dátumban szerepel a hó-
nap és a nap is, akkor a tételazo-
nosító nem kötelező.

7.2. Összetevők felsorolása
A Jelölés rendelet 2. cikk (2) be-
kezdés f) pontja alapján: „minden 
anyag vagy termék, beleértve az 

aromákat, az élelmiszer-adaléka-
nyagokat és élelmiszerenzimeket is, 
vagy összetett összetevő bármely 
összetevőjét is, amelyet élelmiszer 
előállításánál vagy elkészítésénél 
használnak fel, és a késztermékben 
még jelen van, akár módosult for-
mában is; a szermaradványok nem 
minősülnek összetevőnek;”

A pálinka termékek alapvetően va-
lamilyen gyümölcs- vagy törköly-
párlat és kezelt vagy ioncserélt víz 
hozzáadásával készült termékek. 
Mivel a Jelölés rendelet 20. cikke 
lehetőséget ad bizonyos élelmiszer 
összetevők elhagyására – bizonyos 
előírások mellett – az összetevők 
felsorolásából, így az e) pont alapján 
a víznek, mint élelmiszer összetevő-
nek az összetevők közötti felsoro-
lására is, tehát a pálinka termékek 
nagyrészt egyetlen összetevőből 
álló élelmiszernek minősülnek.

Mindemellett a Jelölés rendelet 19. 
cikk (1) bekezdés e) pontja előírja, 
hogy amennyiben az élelmiszer 
neve megegyezik az összetevő ne-
vével vagy az élelmiszer neve lehe-
tővé teszi az összetevő jellegének 
egyértelmű azonosítását, úgy nem 
kötelező feltüntetni az összetevők 
felsorolását. 

Kivétel!
Az Útmutató 6.2.3. „Összetevők 
feltüntetése” fejezetben megfogal-
mazottak.

A Pálinka törvény 2. § (8) be-
kezdés szerint előállított vegyes 
gyümölcspálinkák – tehát olyan 
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pálinkák, melynek alapanyagául 
szolgáló különböző fajú gyümöl-
cseit (pl. alma és körte gyümölcs) 
együtt cefrézték és lepárolták – 
esetében, a felhasznált gyümölcs-
fajokat a felhasználás mennyisége 
szerinti sorrendben a címkén fel 
lehet tüntetni.

Példa:
• Vegyes gyümölcs pálinka – 

Összetevők: vegyes gyümölcs 
pálinka (alma, körte), ioncserélt 
víz

Fontos! 
Amennyiben az összetevők fel-
sorolása feltüntetésre kerül a ter-
méken, az összetevők felsorolását 
megfelelő kifejezés kezdi vagy 
előzi meg, amely az „összetevők” 
szóból áll vagy azt tartalmazza.  
A felsorolásnak tartalmaznia kell 
az élelmiszer valamennyi összete-
vőjét, az élelmiszer előállításakor 
történő felhasználásuk időpontjá-
ban mért tömegük szerint csök-
kenő sorrendben. Továbbá, a ter-
mékhez tartozó gyártmánylapnak 
való megfelelést, egyezést is biz-
tosítania szükséges.

7.3. Érlelési idő/időtartam 
jelölése
Kizárólag azonos megnevezésű 
érlelt pálinkák elegyíthetők és ér-
lelési időnek csak a legfiatalabb 
érlelt pálinka érlelési idejét, korát 
lehet feltüntetni. 

Az érlelés időtartamát, a termék 
korát a címkén fel lehet tüntetni és 
utalni lehet a fahordó anyagára is.

7.4. Származási ország, 
származási hely, eredet helye
Pálinkának, illetve törkölypálinká-
nak a Pálinka törvény előírásai sze-
rint, kizárólag olyan gyümölcs- és 
törkölypárlat nevezhető, amelyet 
Magyarországon termett gyü-
mölcsből – ideértve a gyümölcs-
velőt is – vagy szőlő törkölyéből 
készítettek, és amelynek cefrézé-
sét, párlását, érlelését és palacko-
zását is Magyarországon végezték.

Ezen jogszabályi előírás alapján, 
a pálinka termékek egyértelműen 
kizárólag Magyarországon készült 
termékek, kivételt jelentenek az 
Útmutató 2.1. fejezetében említett, 
Ausztria négy tartományában elő-
állított barackpárlatok.

A Jelölés rendelet 7. cikke megfo-
galmazza a fogyasztók tisztessé-
ges tájékoztatásához szükséges 
elveket, mely szerint az élelmisze-
rekkel kapcsolatos tájékoztatás 
nem lehet megtévesztő, különösen 
a származási ország, az eredeté-
nek helye tekintetében. A szárma-
zási országot vagy eredet helyét 
abban az esetben kötelező feltün-
tetni, ha ennek elmulasztása félre-
vezetné a fogyasztót a valódi szár-
mazási országa vagy eredetének 
helye tekintetében.

Fentiek alapján, a származási or-
szág – jelen esetben Magyaror-
szág – feltüntetése nem kötelező 
a címkén, viszont barackpárlatok 
esetében, az ausztriai vonatkozás-
sal összefüggésben lehetséges.  
Ez a fogyasztók megfelelő, teljes 
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körű tájékoztatása érdekében, nem 
hordoz magával megtévesztést 
vagy félrevezetést.

Különleges tulajdonságra való uta-
lást maga a „pálinka” szó jelölése 
hordoz magában, mint kizárólag 
Magyarországon előállítható ter-
mék – kivétel az ausztriai barack-
párlatok – ami a közösségi és hazai 
jogi szinten engedélyezett. 

Fontos!
Az élelmiszer-vállalkozó nevének 
és címének a címkén való feltünte-
tése nem minősül származás vagy 
eredet megjelölésnek.

7.5. Közösségi megjelölések
Alapvetően kétféle szimbólum je-
lölést lehet alkalmazni, az „oltalom 
alatt álló eredetmegjelölés” (OEM) 
és az „oltalom alatt álló földrajzi 
jelzés” (OFJ) megjelöléseket, me-
lyeket az 1898/2006/EK rendelet 
V. mellékletében meghatározott 
előírások, minták szerint lehet elké-
szíteni. 

A pálinka termékek oltalom alatt 
álló földrajzi jelzésű termékeknek 
minősülnek, így kizárólag az OFJ 
megjelölés alkalmazása megenge-
dett. 

Földrajzi jelzés: valamely régió-
nak, meghatározott helynek vagy 
országnak az olyan termék vagy 
élelmiszer leírására használatos el-
nevezése, amely:
• a meghatározott régióból, föld-

rajzi helyről vagy országból szár-
mazik, és

• különleges minősége, hírneve 
vagy egyéb jellemzője ennek a 
földrajzi eredetnek tulajdonítha-
tó, és

• termelése és/vagy feldolgozása 
és/vagy előállítása meghatáro-
zott földrajzi területen történik.

Mindezen követelményeknek tel-
jesülniük kell, valamint az ennek 
való megfelelést – szigorúan sza-
bályozott termékleírással – igazolni 
szükséges, ahhoz, hogy az adott 
termék megnevezés földrajzi áru-
jelző alatti oltalomban részesüljön, 
illetve megszerezze a használatra 
való jogosultságot.

Amennyiben ezen elnevezés fel-
tüntetésre kerül, úgy annak a ter-
méknek meg kell felelnie a nemzet-
közi és a hazai szinten is elfogadott 
termékleírásban, műszaki doku-
mentációban foglaltaknak. Bizo-
nyos követelmények betartása 
mellett, az „oltalom alatt álló föld-
rajzi jelzés” megjelölés helyettesít-
hető az Unió más hivatalos nyelvé-
nek egyenértékű kifejezésével az 
1898/2006/EK rendelet V. mellékle-
tében meghatározottak alapján. 

Tehát: HU – oltalom alatt álló föld-
rajzi jelzés – OFJ

Amennyiben az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés megjelölésre kerül, 
azt a megfelelő földrajzi árujelző-
nek is követnie kell, jelen esetben a 
korábban már említett Szeszes ital 
rendelet III. Mellékletében megha-
tározott vonatkozó elnevezésnek.  
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8. SZABADON 
HASZNÁLHATÓ JELÖLÉSEK

Minden olyan, az előzőekben nem 
tárgyalt kifejezést, adatot, szót, áb-
rát stb. fel lehet tüntetni a pálinkák 
címkéjén, ami teljesíti a Jelölés ren-
delet III. FEJEZET 7. cikk (1), (2) és 
(4) bekezdéseiben megfogalmazott 
fogyasztói tisztességes tájékozta-
tási gyakorlatokra vonatkozó elő-
írásait, azaz nem alkalmas a vásár-
ló megtévesztésére.

Az egyéb, szabadon használha-
tó tájékoztató adatok feltüntetése 
nem történhet a kötelezően feltün-
tetendő tájékoztató adatok rendel-
kezésére álló helyének rovására, 
illetve nem lehet megtévesztő a 
fogyasztók számára, nem lehet bi-
zonytalan értelmű vagy zavart kel-
tő, továbbá adott esetben tudomá-
nyos adatokon kell alapulniuk.

A fogyasztó megtévesztése kü-
lönösen az alábbi módokon tilos:
• az élelmiszer jellemzői és kü-

lönösen annak természete, 

azonosítása, tulajdonságai, 
összetétele, mennyisége, eltart-
hatósága, származási országa 
vagy eredetének helye, előállítá-
sának vagy termelésének módja 
tekintetében;

• az élelmiszer olyan hatással 
vagy tulajdonsággal való felru-
házása révén, amellyel az nem 
rendelkezik;

• annak sugallása révén, hogy 
az élelmiszer különleges tulaj-
donsággal rendelkezik, ha a 
szóban forgó tulajdonságokkal 
minden hasonló élelmiszer ren-
delkezik;

• a termék megjelenése, a leírás 
vagy a képi ábrázolások a fo-
gyasztó számára egy bizonyos 
élelmiszer vagy összetevő jelen-
létét sugallják, noha valójában 
az élelmiszer egyik természetes 
alkotóelemét vagy szokásosan 
felhasznált összetevőjét más al-
kotóelemmel, illetve összetevő-
vel helyettesítették.
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A tájékoztatásnak, pontosnak, 
egyértelműnek és a fogyasztók 
számára könnyen érthetőnek kell 
lennie.

Fenti előírásokat alkalmazni kell 
a reklámozás során és az élelmi-
szerek megjelenítése, különösen 
formájuk, megjelenésük vagy cso-
magolásuk, a használt csomago-
lóanyagok, elrendezésük módja és 
kiállításuk kellékei tekintetében.

Fontos! Az 1924/2006/EK rendelet 
2. cikk (2) bekezdés 1. és 5. pontjai 
határozzák meg az élelmiszerekkel 
kapcsolatos – a jelöléssel össze-
függő – „állítás” és „egészségre 
vonatkozó állítás” fogalmát.

1. „állítás: olyan közlés vagy áb-
rázolás – beleértve a képi, grafikus 
vagy jelképes ábrázolás bármely 
formáját –, amely a közösségi 
vagy nemzeti jogszabályok sze-
rint nem kötelező, és amely kije-
lenti, sugallja vagy sejteti, hogy az 
élelmiszer különleges jellemzőkkel 
rendelkezik;

5. „egészségre vonatkozó állítás: 
bármely olyan állítás, amely kije-
lenti, sugallja vagy sejteti, hogy az 
adott élelmiszer, élelmiszercsoport 
vagy annak valamely alkotóeleme 
és az egészség között összefüg-
gés van”

Az 1924/2006/EK rendelet 4. cikk 
(3) bekezdése alapján, a több mint 
1,2 térfogatszázalék alkoholt tar-
talmazó italokon nem közölhetők 
egészségre vonatkozó állítások.

8.1. „Magyar termék” jelölés
A 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet 
határozza meg az élelmiszerek je-
lölésén, a fogyasztó figyelmének 
felhívása érdekében az előállító 
által önkéntesen, kiemelten hasz-
nált megkülönböztető informá-
ciók feltüntetésének feltételeit. 
Ezen rendelet alkalmazása kiterjed 
mindazokra a termékekre, melyek 
származására, átlagosnál maga-
sabb minőségére vagy nem ipar-
szerű előállításának ténye meg-
valósul, melynek feltüntetése nem 
keltheti azt a látszatot, hogy az 
adott termék magasabb minőségű 
vagy előállítása során az élelmi-
szer-biztonságra vonatkozó előírá-
sok fokozottabb módon kerültek 
betartásra.

A rendeletben szabályozott meg-
különböztető információk feltünte-
tése önkéntes és az előállító felelős 
a jelölés jogszerű alkalmazásáért, 
illetve annak igazolásáért.

A „Magyar Termék” jelölés a ba-
rackpálinka kivételével pálinka és 
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törkölypálinka termékek esetében 
a pálinkatörvény módosításáig 
nem használható. 

8.2. Egyéb megkülönböztető, 
jobb minőségre utaló jelölés
Nem tüntethető fel a különleges, 
prémium stb., tehát az átlagosnál 
jobb minőségre utaló megjelölés, 
ha a termék nem rendelkezik olyan 
tulajdonsággal, amely igazolná a 
megkülönböztető, jobb minőséget.

A termék jelölésén, megjelenítésén 
vagy reklámozása során, megkü-
lönböztető, az átlagosnál maga-
sabb minőségi fokozatára vagy 
különleges minőségi tulajdonsá-
gaira utaló állítás akkor alkalmaz-
ható, ha a Magyar Élelmiszerkönyv 
irányelveiben nem szabályozott 
megnevezéssel előállított és forga-
lomba hozott termék esetében, a 
megkülönböztető, magasabb mi-
nőséget meghatározó összetételi, 
érzékszervi tulajdonságokat a ter-
mék gyártmánylapján az előállítás 
megkezdése előtt meghatározták. 

A Magyar Élelmiszerkönyv nem ha-
tároz meg „Megkülönböztető minő-
ségi jelöléssel ellátott pálinka vagy 
törkölypálinka” fogalmakat. Ameny-
nyiben a Magyar Élelmiszerkönyv 
nem tartalmaz az adott élelmiszer 
különleges minőségére szabályo-
zást, akkor a termék előállításához 
szorosan kapcsolódó gyártói doku-
mentumban, a gyártmánylap része-
ként kell meghatározni azokat a tu-
lajdonságokat, jellemző értékeket, 
amelyekkel igazolható, hogy a ter-
mék az átlagosnál jobb minőségű. 

Fontos! 
Az összehasonlítás nem az előállí-
tó saját termékválasztékán alapul, 
hanem a Magyarországon kapható 
hasonló termékkínálat minőségén. 
Tehát a szigorú jogszabályi előírás-
sal szabályozott pálinka termékek 
minden termékkategóriájára vonat-
kozik.

A megkülönböztető állítás az olyan 
feldolgozott termék esetében nem 
használható, amelynél, bár a ter-
mék minőségét meghatározó eljá-
rásokat, műveleti lépéseket egyedi 
megmunkálással, kézzel vagy egy-
szerű, hagyományos eszközökkel, 
egyszerű gépekkel végzik, de a 
Magyarországon alkalmazott ipar-
szerű és nem iparszerű termelést 
megvalósító eljárás között nincs 
érdemi különbség. 

8.3. Kézműves/kézmíves 
élelmiszerek jelölése
Annak érdekében, hogy az ilyen 
önkéntes megjelölések használata 
is minél szabályozottabb keretek 
között történjen, meghatározásra 
kerültek a kézműves élelmiszer fel-
tüntetésének alapvető szabályai.

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 
számú irányelve meghatározza a 
„Kézműves/kézmíves élelmiszerek 
általános jellemzői”-re vonatkozó 
előírásokat. 

Kézműves/kézmíves élelmiszernek 
nevezhető az az egyedi jelleggel 
bíró termék, amelynek előállítá-
sa során a különös gondosság, a 
„mívesség”, a kézzel végzett és a 
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szaktudás által irányított munkafo-
lyamat dominál. Kézműves termé-
ket elsősorban kézi technológiával 
állítanak elő. Egyes munkafolya-
matok gépesíthetők, azonban az 
előállításnak a közvetlen emberi 
irányításon és a kézi munkavégzé-
sen, emberi erőfeszítésen, tapasz-
talaton kell alapulnia.

Általános követelmények kéz-
műves pálinka esetében:

• A termék feleljen meg a Pálinka 
törvény előírásainak. 

• Kézműves pálinkát csak saját 
pálinkaként, saját előállítású ce-
fréből szabad előállítani.

• Előállítási mennyisége korláto-
zott, összesen 10 ezer hektoli-
terfok éves szinten. 

• Csak a kisüsti eljárással előállí-
tott pálinka nevezhető kézmű-
ves pálinkának, amennyiben az 
üst töltőképessége nem haladja 
meg az 1000 litert.

• Csak egyféle gyümölcsből ké-
szülhet, valamint a különböző 
évjáratok sem keverhetők.

• Csak a főzés telephelyén pa-
lackozható.

Jelölési követelmények kézmű-
ves pálinka esetében:

• A Pálinka törvényben meghatá-
rozott jelölésekkel összhangban 
kell lennie

• A termék megnevezését a „kéz-
műves” vagy „kézmíves” jelző-
vel kell kiegészíteni. 

• Előrecsomagolt termékek cso-
magolásán – az általános jelö-
lési előírásokon kívül – minden 
esetben fel kell tüntetni a termék 
gyártójának nevét és címét.

A termék előállítása során a kéz-
zel történő előállításra vagy a nem 
iparszerű eljárás alkalmazására 
utaló állítás a termék jelölésén, 
megjelenítésén vagy reklámozása 
során a megnevezés részeként 
akkor alkalmazható, ha: 

• a megnevezés a Magyar Élel-
miszerkönyv irányelveiben nem 
szabályozott (jelen esetben pá-
linka termékekre nincs külön 
Élelmiszerkönyvi előírás), de a 
termék minőségét meghatározó 
eljárásokat, műveleti lépéseket 
egyedi megmunkálással, kézzel 
vagy hagyományos eszközök-
kel, gépekkel végezték, melyet 
Magyarországon az iparszerű 
termelés során nem alkalmaz-
tak vagy már nem alkalmaznak. 

Fentiekre tekintettel, az az elvárás, 
hogy az előállítás hagyományos, 
elsősorban a kézi, vagy a manu-
fakturális technológia alkalmazá-
sával történjen. Általánosságban 
nehéz lenne meghatározni, hogy 
hol van a kézműves termelés és 
az ipari határa, tehát a kézműves 
megjelölés ezért nagy körültekin-
tést, szakmai tudást és felelőssé-
get jelent.

pálinka jelölés.indd   39 2017. 06. 13.   16:29



40

Pálinka termékek jelölési útmutatója Fejezet cím 

8.4. „Hungarikum” jelölés 
A Hungarikum törvény értelmében:

• a „hungarikum”: gyűjtőfoga-
lom, amely egységes osztályo-
zási, besorolási és nyilvántartási 
rendszerben olyan megkülön-
böztetésre, kiemelésre méltó ér-
téket jelöl, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságával, egye-
diségével, különlegességével 
és minőségével a magyarság 
csúcsteljesítménye. A Hungari-
kumok Gyűjteményében – amely 
a Nemzeti Értékpiramis legfelső 
szintje – kizárólag a pálinka és 
a törkölypálinka elnevezés sze-
repel. Erre tekintettel alkalmaz-
ható – egyéb fogyasztói megté-
vesztést elkerülő, meghatározott 
jelölési követelmények mellett –  

a „hungarikum” megnevezés a 
jelölésen. 

• kiemelkedő nemzeti érték: 
olyan nemzeti érték, amely nem-
zeti szempontból meghatározó 
jelentőségű, a magyarságra jel-
lemző és közismert, jelentősen 
öregbíti hírnevünket, növelheti 
megbecsülésünket az Európai 
Unióban és szerte a világon, to-
vábbá hozzájárul új nemzedékek 
nemzeti hovatartozásának, ma-
gyarságtudatának kialakításá-
hoz, megerősítéséhez. 

A kiemelkedő nemzeti értékek 
nyilvántartása a Magyar Érték-
tárban – a Nemzeti Értékpiramis 
egy fokozattal alacsonyabb szint-
je – kerül felvezetésre, így megta-
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lálható a pálinka, a törkölypálinka, 
a Békési szilvapálinka, a Göcseji 
körtepálinka, a Gönci barackpá-
linka, a Kecskeméti barackpálin-
ka, a Pannonhalmi törkölypálinka,  
a Szabolcsi almapálinka, a Szat-
mári szilvapálinka, az Újfehértó 
meggypálinka. Erre tekintettel al-
kalmazható – egyéb fogyasztói 
megtévesztést elkerülő, meghatá-
rozott jelölési követelmények mel-
lett – a „kiemelkedő nemzeti érték” 
megnevezés a jelölésen.

• uniós oltalom alatt álló nem-
zeti érték: többek között be-
letartoznak a pálinkák és tör-
kölypálinkák, illetve a Békési 
szilvapálinka, a Gönci barack-
pálinka, a Kecskeméti barack-
pálinka, a Szabolcsi almapálin-
ka, a Szatmári Szilvapálinka, az 
Újfehértó meggypálinka. Erre 
tekintettel alkalmazható – egyéb 
fogyasztói megtévesztést elke-
rülő, meghatározott jelölési kö-
vetelmények mellett – az „uniós 
oltalom alatt álló nemzeti érték” 
megnevezés a jelölésen.

A pálinka termékek földrajzi áru-
jelzővel rendelkező oltalomban ré-
szesülő termékek. 

Földrajzi árujelzőként oltalomban 
részesülhet a termék földrajzi szár-
mazásának feltüntetésére használt 
földrajzi jelzés. 

A gyümölcspárlatok és a törköly-
párlatok kizárólag akkor részesül-
hetnek oltalomban, amennyiben 
megfelelnek a rá vonatkozó külön 

jogszabály által meghatározott, il-
letve a termékleírásban foglalt fel-
tételeknek. 

Védjegyoltalom: védjegyoltalom-
ban részesülhet, minden grafikai-
lag ábrázolható megjelölés, amely 
alkalmas arra, hogy valamely ter-
méket megkülönböztessen mások 
termékeitől, így védjegyoltalomban 
részesülő megjelölés lehet különö-
sen a szó, szóösszetétel, jelmon-
dat, betű, szám, ábra kép, sík- vagy 
térbeli alakzat, szín, színösszetétel, 
fényjel, hologram, hang valamint 
mindezek összetétele. A védjegy-
oltalmat előzetesen lajstromoztat-
ni szükséges a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalánál a megfelelő 
eljárás keretében és az elfogadást 
követően lehet alkalmazni.

8.5. Gyümölcs képi megjelenítése
A Jelölés rendelet 7. cikke tartal-
mazza a tisztességes tájékoztatá-
si gyakorlatok általános jellemzőit, 
miszerint az élelmiszerekkel kap-
csolatos tájékoztatás nem lehet 
megtévesztő, különösen oly mó-
don, hogy a termék megjelenése, 
a leírás vagy a képi ábrázolások a 
fogyasztó számára egy bizonyos 
élelmiszer vagy összetevő jelen-
létét sugallják, noha valójában az 
élelmiszer egyik természetes al-
kotóelemét vagy szokásosan fel-
használt összetevőjét más alko-
tóelemmel, illetve összetevővel 
helyettesítették.

A pálinkák címkéjén általában va-
lamilyen „gyümölcs” vagy „gyü-
mölcsre utaló” képi ábrázolás je-
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lenik meg, amely alapanyagból 
a terméket előállították, és ezzel 
megfelelő módon történik a fo-
gyasztók tájékoztatása.

Példa:
• almapálinka alma képi ábrázolá-

sa bármilyen formában, színösz-
szeállításban, méretben

Bizonyos szempontból a gyü-
mölcspálinka és a vegyes gyü-
mölcspálinka termékek címkéjén 
kiemelten fontos a képi megjele-
nítésre figyelemmel lenni, hiszen 
ezek a termékek többféle gyü-
mölcspálinkából vagy többféle 
gyümölcsből állíthatók elő, így a 
címkén az előállításhoz felhasz-
nált alapanyagok közül nem lehet 
kiemelni kizárólag egyetlen „gyü-
mölcs” képi megjelenítését.

Példa:
• A Pálinka törvény 2. § (7) be-

kezdése alapján előállított 
gyümölcspálinka vagy vegyes 
gyümölcspálinka esetében a 
felhasznált pálinkák mennyisé-
gét a címkén fel kell tüntetni, 
így almapálinka és körtepálinka 
keveréséből előállított termék 
képi megjelenítésén nem lehet 
kiemelni kizárólag csak az alma 
vagy csak a körte gyümölcsöt. 
Továbbá, a képpel feltüntetett 
gyümölcsök méretének is tük-
röznie szükséges a valóságos 
méretet. Nem lehet például egy 
méretében jóval nagyobb körte 
gyümölcsöt megjeleníteni egy 
méretében jóval kisebb alma 
gyümölcs mellett, amennyiben 

a termék nagyobb mértékben 
alma gyümölcsből került előállí-
tásra. 

• A Pálinka törvény 2. § (8) bekez-
dése alapján előállított vegyes 
gyümölcspálinka esetében a 
felhasznált gyümölcsfajok te-
kintetében ugyan nincs jelölési 
kötelezettség, ugyanakkor szin-
tén nem megengedett a termék 
címkéjén kizárólag egyfajta gyü-
mölcs (pl.: körte) kiemelt képi 
ábrázolása, hiszen többféle gyü-
mölcsöt tartalmaz.

A „Vegyes gyümölcs pálinka aszalt 
barackkal” (a termékben kizárólag 
aszalt barack található) megjelölés 
az alábbiak miatt nem engedélye-
zett.

A Pálinka törvény előírja, hogy 
a pálinkákat nem lehet ízesíteni, 
édesíteni és színezni sem, még a 
termék végső ízének lekerekítése 
érdekében sem. Kizárólag a Pá-
linka törvény által meghatározott 
segédanyagok használhatók fel az 
előállítás során. (enzimek; savak; 
élesztők; derítőszerek; a nehézfé-
mek eltávolítására alkalmas se-
gédanyagok; habzásgátló; tápsó). 
A „gyümölcs”, ugyan nem szerepel 
a felsorolásban, de nem számít se-
gédanyagnak sem. 

• Ízesítés: a Szeszes ital rendelet 
I. melléklet 9. pontjában megha-
tározottak szerint aromaanya-
gok használatát jelenti, viszont 
az élelmiszerekben felhasznál-
ható megengedett aromaanya-
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gok csoportjába a „gyümölcs”, 
mint aromaanyag nem tartozik 
bele az 1334/2008/EK rendelet 
alapján.

• Színezés: a Szeszes ital rendelet 
I. melléklet 10. pontjában meg-
határozásra kerülnek a színe-
zőanyagnak minősülő anyagok. 
Az élelmiszer-adalékanyagokról 
szóló 1333/2008/EK rendelet 
alapján a „gyümölcs” szintén 
nem tartozik a színezőanyagok 
közé.

• Édesítés: a Szeszes ital rendelet 
I. melléklet 3. pontjában megha-
tározásra kerülnek azok az éde-
sítő tulajdonsággal rendelkező 
anyagok, amelyek hozzáadása 
édesítésnek minősül, így bele-
tartoznak a természetes szén-
hidráttartalmú, édesítő hatású 
anyagok is. A gyümölcsök ren-
delkeznek szénhidráttartalom-
mal, így édesítő hatásúak. 

A gyümölcságyon érlelt pálin-
ka vagy ágyas pálinka termékek 
esetében, amennyiben egy fajta 
gyümölcsből – például barack – 
készült (így a gyümölcságynak is 
ugyanazon barack gyümölcsből 
kell állnia), akkor a termék címké-
jén, illetve kiszerelésében alkalma-
zott „aszalt vagy friss barack gyü-
mölcs” megjelenése megengedett.

Továbbá, a jogszabályi előírások 
lehetővé teszik azt is, hogy tartal-
mazhat többfajta gyümölcsöt (pél-
dául: alma, barack), de ebben az 
esetben csak vegyes gyümölcs 

ágyas pálinkának nevezhető. Ezen 
termékek címkéjén, illetve kisze-
relésében alkalmazott például ki-
zárólag „aszalt vagy friss barack 
gyümölcs” megjelenése fogyasztói 
megtévesztést okozhat.

Számos félreértésre adhat okot 
például a „Vegyes gyümölcs ágyas 
pálinka aszalt szilvával” megne-
vezés, amely termék címkéjén, 
illetve kiszerelésében megjelenik 
az „aszalt szilva”, hiszen azt a fo-
gyasztói megtévesztést eredmé-
nyezheti, hogy a termék kizárólag 
„ágyas szilvapálinka” és nem „ve-
gyes gyümölcs ágyas pálinka”. 

A Pálinka törvény előírja, hogy a 
gyümölcságynak a pálinka (jelen 
esetben vegyes gyümölcs) fajtá-
jával azonosnak kell lennie, így a 
jelölésen nem tüntethető fel kizáró-
lag egyféle gyümölcs képi megje-
lenítése.

9. OLVASHATÓSÁG, 
BETŰMÉRET

A Jelölés rendelet 2. cikk (2) bekez-
dés m) pontja alapján, az „olvas-
hatóság” fogalma: „ a tájékoztatás 
fizikai megjelenése, amely a tájé-
koztatást vizuálisan hozzáférhe-
tővé teszi a lakosság számára, és 
melyet számos paraméter határoz 
meg, többek között a betűméret, 
a betűköz, a sorköz, a betűvo-
nal-vastagság, a betűszín, a be-
tűtípus, a betűk szélességének és 
magasságának aránya, az anyag 
felülete, valamint a betűk és a hát-
tér közötti kontraszt;”
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A kötelezően feltüntetendő adatok 
és a szabályozottan használható, 
választható jelölések csomagolá-
son vagy az ahhoz rögzített címkén 
való feltüntetésekor azokat jól ol-
vashatóan és olyan betűméretben 
kell a csomagolásra vagy a címké-
re nyomtatni, ahol „x” magasság 
legalább 1,2 mm. Az x- magasság 
meghatározását a Jelölés rendelet 
IV. melléklete tartalmazza, így az 
alábbi ábrán látható, hogy az „x” 
magasság a 6 számmal van jelölve.

Jelmagyarázat:
1. Nyitóvonal
2. Betűmagasságot jelző vonal
3. Középvonal
4. Alapvonal
5. Záró vonal
6. x-magasság
7. Betűmagasság

Megjegyzés: amennyiben a cso-
magolás vagy tárolóedény legna-
gyobb felülete kisebb, mint 80 cm², 
akkor az x-magassága legalább 
0,9 mm.

Fontos!
A termékek jelölésén, olyan betű- 
illetve színkombinációk, kontrasz-
tok, háttérszín összeállítások hasz-
nálhatók, melyek alkalmazásával 
vélelmezhető, hogy a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatása megva-
lósul, tehát könnyen látható és jól 
olvasható. 

Példa:
• halvány, esetleg barack-színű 

háttérrel rendelkező címke fehér, 
ezüst vagy a háttér színéhez szí-
nében hasonló felirattal kevésbé 
olvasható

• színtelen üveg palackban kisze-
relt, színhatással rendelkező pá-
linka termék esetében, a színte-
len címke és az azon megjelenő, 
a termék színéhez hasonló színű 
felirattal, jelöléssel kevésbé ol-
vasható
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Megjegyzés!
A Jelölés rendelet előírásai fo-
gyasztói tisztességes tájékoztatás-
ról szóló elveket és követelménye-
ket határoznak meg az élelmiszerek 
tekintetében.

Az Útmutatóban kizárólag a Je-
lölés rendeletben előírt szabá-
lyok és követelmények kerültek 
egységes szerkezetbe foglalva.  
A kereskedelmi forgalomban egy-
re szélesebb körben jelennek 
meg pálinka termékek, ezért, fo-
lyamatosan szükséges követni  
– a technológiai fejlődéssel egy-
idejűleg – mind a nemzetközi, 
mind a hazai jogszabályi előírások 
tekintetében, a jelenleg hatályos 
előírásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Út-
mutató nem tekinthető hivatalos 
jogértelmezésnek. 

A jogértelmezés a jogalkalma-
zó mindenkori feladata és fele-
lőssége. 

10. JOGI NYILATKOZAT

Jogi nyilatkozat
Jelen útmutató nem helyettesí-
ti, hanem pusztán magyarázza és 
összefoglalja a benne idézett jog-
szabályok rendelkezéseit. Bármi-
lyen eltérés vagy jogvita esetén 
az idézett jogszabály szövege te-
kintendő irányadónak.
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