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• Imitátumok, helyettesítő 
• Etikus kereskedői 

készítmények 
magatartás? 

meghatározása-
jogszabályi háttér 
Hamisítás? Jelölési hiba? • Edukáció 

• Imitátumok előfordulása, 
védett nevek használata 

• Ellenőrzési tapasztalatok 
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Jogszabályi háttér - 1169/2011/EU RENDELET a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról 

7. cikk 

Tisztességes tájékoztatási gyakorlatok 

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás nem lehet megtévesztő, 
különösen: 

….. 

d) oly módon, hogy a termék megjelenése, 
a leírás vagy a képi ábrázolások a fogyasztó 
számára egy bizonyos élelmiszer vagy 
összetevő jelenlétét sugallják, noha 
valójában az élelmiszer egyik természetes 
alkotóelemét vagy szokásosan felhasznált 
összetevőjét más alkotóelemmel, illetve 
összetevővel helyettesítették. 

VI. MELLÉKLET AZ ÉLELMISZER NEVE ÉS KÍSÉRŐ 

ELEMEK 

A. RÉSZ — AZ ÉLELMISZER NEVÉT KÍSÉRŐ 

KÖTELEZŐ ELEMEK 

4. Az olyan élelmiszerek esetében, amelyeknél a 

fogyasztók feltételezése szerint szokásosan vagy 
természetes módon jelen lévő valamely 
alkotóelemet vagy összetevőt más 

alkotóelemmel vagy összetevővel 
helyettesítették, a jelölésen – az összetevők 

felsorolásán kívül – egyértelműen meg kell 

nevezni a helyettesítésre részben vagy 
egészben használt alkotóelemet vagy 
összetevőt: 

a) a termék megnevezésének közvetlen közelében; és 

b) a termék megnevezésére használt betűméret 

legalább 75 %-át kitevő, x magasságú betűméretet 

használva, amely az e rendelet 13. cikkének (2) 

bekezdésében előírt legkisebb megengedett 

betűméretnél nem kisebb. 
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1. savó-
' 

11. tejszín; 

11 1. vaJ; 

IV. író· 
' 

V. vajolaj; 

VI. kazeinok; 

VII. vízmentes tejzsír (AMF); 

VIII. sajt; 

IX. joghurt; 

X. kefir; 

Xl. kumisz; 
~ 

XII. viili/fil · 
' 

XIII. tejföl; 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 1. 

A 1308/2013/EU rendelet kizárja, hogy bármilyen olyan 
terméket, amelyikben valamelyik tejalkotó elemet nem 
tej eredetű anyaggal pótoltak a fogyasztót megtévesztő 
módon, a tejtermékekre jellemző megnevezésű legyen. 

TEJTERMÉKEK 
megnevezésének 
védelme! 
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X 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 2. 

Növényi tömb „sajt” Trappista tömb sajt 

TEJTERMÉKEK 
megnevezésének 
védelme! 
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HU 

Vajretek 

Gyümölcssajt (pl. birsalmasajt) 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt 

Haltej 

Kakaóvaj 

Kókusztej 

Mogyoróvaj 

Vajbab 

Vajkörte 

,nébih 

A BIZOTTSÁG 2010/791/EU HATAROZATA (201 0. december 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XII. 
melléklete III. l. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 3. 

KIVÉTELEK 
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Felvágottak 

Sonkák 

Érlelt kolbászok 

Szalámik 

,nébih 

TERMÉKEK 
Párizsi-vagy-parizer 

Krinol in 

Szafaládé 
Virsl i 

Zala-felvágott 
Nyári-turista-felvágott 

Csemege-debreceni 

Sütnivaló·kolbász·vagy·sütőkolbász 

Parasztsonka,·parasztlapocka 
Angolszalonna 

Parasztkolbász 
Téliszalámi 

Natúr·libamáj,-natúr-kacsamáj 

Libamájblokk,·ka~ .<}.ffi?lbl~k 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 4. 

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a 
húskészítményekről és egyes előkészített húsokról 
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NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 5. 

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 (MÉ) számú előírása a 
húskészítményekről és egyes előkészített húsokról 

Bécsi virsli Bécsi rudacska 

MÉ szerinti megnevezés!!!!!! NEM MÉ-s termék! 
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Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 6. 

Élelmiszerkönyv által szabályozott megnevezés 
védelme!!! 
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Imitátumok előfordulása, védett nevek használata 7. 

Sajt, tejföl, tejszínhab SZERŰ termékek használata, DE 
sajtként, tejfölként és tejszínhabként kommunikálva! 
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ífi 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL 

Jó példák a védett megnevezések elkerülésére 

Növényi italok 
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Ellenőrzési tapasztalatok - tejtermékek 

• tejföl - növényi zsírt tartalmazott 

• sajt - imitátum reklámozása 

• tejszín - növényi zsírt tartalmazott 

• joghurt - nem tartalmazott tej 
összetevőt 

• vaj imitátum - növényi zsírt 
tartalmazott 

• „növényi sajt készítmény”- megnevezés, 
termékbesorolás – weboldal - sajt 
imitátum 

• „növényi tej” - megnevezés és 
termékbesorolás – weboldal - tej 
imitátum 

• megnevezés és termékbesorolás – 
weboldal - tejszín, sajt, joghurt, vaj 
imitátum 
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Ellenőrzési tapasztalatok - közétkeztetés 
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Ellenőrzési tapasztalatok - húsipar 

• csemege debreceni - több 
paraméter tekintetében nem 
felet meg az MÉ minőségi 
előírásainak- jogosulatlan védett 
név használata 

• szójapárizsi – MÉ-ben 
szabályozott védett név 
jogosulatlan használata - nem 
tartalmazott állati eredetű 
összetevőt 

• krinolin – MÉ-ben szabályozott 
védett név jogosulatlan 
használata - nem tartalmazott 
állati eredetű összetevőt 

• szójavirsli – MÉ-ben 
szabályozott védett név 
jogosulatlan használata - nem 
tartalmazott állati eredetű 
összetevőt 
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Etikus kereskedői magatartás 

• A reklámokban a • A reklám újságok 

fogyasztót pontosan és kialakításakor a 

hitelesen, a fogyasztó helyettesítő termékek egy 
számára érthetően kell külön oldalon történő 

tájékoztatni a szerepeltetése. 
termékről. 
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Etikus kereskedői magatartás 

A termék kihelyezéskor elkülönítve jelenjenek meg az 
analógok. 
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Edukáció - nem lehet elég korán kezdeni! 

„A pizza-feltét valójában csak külső tulajdonságaiban hasonlít a sajthoz, egy „imitátum” 
(más néven utánzat), amelyet olcsó növényi zsiradék és tejipari melléktermékek (savó) 
felhasználásával készítenek. A „sajt” megnevezés a csomagoláson csak akkor tüntethető 
fel, ha az adott termék tulajdonságai megfelelnek egy „képzeletbeli” sajt összes jellemző 
inek. Hasonló „becsapós termékek” szép számmal találhatók a polcokon, a különböző 
fantázianevek (reggeli ital, családi ital, frissföl, finomföl, növényi sajt).” 
Forrás: NÉBIH Élelmiszerlánc-ismeretek általános iskolásoknak (2013) 
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Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmet! 




