
Az egységár feltüntetése
A forgalmazó köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni az áru eladási
áráról és egységáráról. Az áru
egységárát – kivéve ha az mege-
gyezik az eladási árral – az árun,
vagy ha ez értelmetlen, az áru mellett
kifüggesztett árjegyzéken kell feltün-
tetni.
* A szolgáltatás díját a szolgáltatás
nyújtásának vagy kínálásának helyén,
könnyen hozzáférhető árjegyzéken
kell feltüntetni.

Forrás: 
4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM

együttes rendelet

A fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló tör-
vény (2008. évi XLVII.) melléklete rész-
letesen tartalmazza a tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlat fogalmát kimerítő
cselekedeteket. A törvény értelmében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH),
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
együttesen tartatja be a törvény elemeit.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
például, ha a kereskedő: 
• valótlan információt közöl, vagy valós 

tényt elhallgat, megtévesztő módon 
közöl a termékkel kapcsolatban, 

• más vállalkozással összetéveszthető 
módon kínálja a termékét, 

• a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez 
szükséges lényeges információt elhall-
gat, elrejt, félreérthető módon kommuni-
kál, és ez által a fogyasztót megalapozat-
lan döntés meghozatalára kényszeríti,

• minőségi jelzést, bizalmi jelet, megkülön-
böztető jelölést jogosulatlanul használ, 

• pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlás-
sal kényszeríti a fogyasztót vásárlásra.

Megfelelõségi jelölés – amely biztosítja a
termékek EU-n belüli szabad áramlását.
Elsõdleges célja, hogy jelezze a piacfelü-
gyeleti hatóságoknak, hogy a termék
megfelel az alapvetõ biztonsági és védel-
mi követelményeknek és hogy az elõírt
megfelelõség-értékelési eljárásokat elvé-
gezték. 

Forrás: 93/68/EGK irányelv

A csomagban található áru mennyisége
nem térhet el a névleges értéknél többel,
mint:

Névleges Megengedett
érték negatív eltérés

gramm vagy ml gramm vagy ml

50-100 9

200-300 18

500-1000 30

Jótállási jegy

Kötelezõ (a jogszabályban felsorolt) jótál-
lás általában tízezer forint feletti tartós
fogyasztási cikkek esetében jár, de ön-

kéntes jótállás vállalható olcsóbb árucikkre is.
A jótállási idõtartama a termék átvételétõl
(üzembe helyezés napjától) számított egy év.
A jótállási jegyet a fogyasztónak a termékkel
együtt kötelezõ kiadni. 

A jótállás független a szavatosságtól.
Sajátossága, hogy nem csak akkor érvényesít-
hetõ, ha a termék már a vételkor is hibás volt
(rejtett hiba) – és hogy a jótállás teljes idõszaka
alatt a kereskedõt terheli a bizonyítási kötelezett-
ség. A fogyasztó jogai azonosak, mint a szava-
tosság esetében (javítás vagy kicserélés kérése,
illetve árleszállítási, vételár visszatérítési igény).

Forrás:
151/2003. (IX.22.)

Korm.sz.rendelet

Hitelesített mérõeszközök

Árut – eredeti csomagolásban forgalomba
kerülõ áru kivételével – csak lemérés után
szabad kiszolgálni. Emellett biztosítani
kell, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt
áru méretét, minõségét és használható-
ságát az üzletben ellenõrizhesse. Az áru
mérésére csak hatóságilag hitelesített
mérõeszközt szabad használni.

Forrás:
2005. évi CLXIV. tv. 5.§

210/2009 (IX.29.) KormR. 23.§

Szavatosság
A szavatossági jog akkor illeti meg a vá-
sárlót, ha a meghibásodást okozó hiba

már a termék megvételekor is benne volt a ter-
mékben, de azt a vevõ nem ismerhette fel.
A hibás teljesítést követõen fogyasztói szerző-
dés esetén a vevõ két éven belül érvényesítheti
a szavatossági jogait. Választhat a kijavítás
illetve kicserélés között – ha ezekkel nem tud
élni, akkor árleszállítást kérhet vagy elállhat a
szerzõdéstõl. Hat hónapon belüli reklamációnál
a kereskedõnek kell bizonyítania, hogy az árut
hibátlanul adta át. Vita esetén a kereskedõ viseli
az esetleges szakértõi vizsgálat költségeit is.
Hat hónap után a bizonyítási (és költségvise-
lési) teher megfordul. A kereskedõ a fogyasztó
kifogásáról jegyzõkönyvet köteles felvenni.

Forrás:
1959. évi IV. törvény 305-311.§

Vásárlók Könyve 
Az üzletekben jól látható és könnyen

hozzáférhetõ helyen vásárlók könyvét
kell elhelyezni. A vásárlók abba jegyez-
hetik be az üzlet munkájával kapcsolatos
panaszaikat, észrevételeiket. A vásárlót e
jogának gyakorlásában megakadályozni
vagy befolyásolni tilos.

A bejegyzés két példányos, abból az
egyik példány a vevõt illeti. A bejegyzést
érdemben meg kell vizsgálni és az
intézkedésrõl a vásárlót 30 napon belül
tájékoztatni kell.

Forrás: 
Jogszabály:2005. Évi CLXIV. tv. 5.§

Der Grüne Punkt
Eredetileg a német csomagolóanyagokon jelent
meg, az ottani hulladékbegyûjtõ- és hasznosító
rendszer (DSD) védjegyeként. A jelzés nem
öko-címke, nem ad információt a termék kör-
nyezethez való viszonyáról. Azt igazolta, hogy
a terméket gyártó-forgalmazó cég bekapcsoló-
dott a hulladék-visszagyûjtést mûködtetõ rend-
szerbe (megvásárolta a védjegy használati
jogát), vagyis a hulladék bedobható a DSD
gyûjtõ konténerébe.   
A Der Grüne Punkt ma már több országot
(Magyarországot is) átfogó nemzetközi háló-
zatként mûködik, de a hazai fogyasztó számára
semmit nem közvetít. Ami rosszabb: nem
ösztönöz sajnos a csomagolóanyag mennyi-
ségének csökkentésére (megelõzés), de a hul-
ladékok szelektálására sem.

A terméken vagy a hozzá tartozó doku-
mentáción szereplõ (nem hivatalos) jel-
zés arra utal, hogy elhasználódott termé-
ket nem szabad a háztartási hulladékhoz
keverten kidobni. Ennek oka az, hogy csak
szervezett különgyûjtéssel akadályozható
meg a berendezésekben lévõ veszélyes
anyagok környezet- és egészségkárosítá-
sa, illetve így biztosítható a még újra-
hasznosítható nyersanyagok feldolgozá-
sa. A jogszabály 2005. augusztusától a
gyártók (forgalmazók) részére visszavé-
teli és hasznosítási kötelezettséget írt elõ. 

A fogyasztók a termék forgalmazójától,
a Környezeti Tanácsadó Irodáktól vagy a
helyi önkormányzati szervektõl kaphatnak
részletes felvilágosítást.

01 Polietilén-tereftalát (PET)
- üdítõs flakonok

02 Polietilén (PE-HD nagysûrûségû)
- mûanyag flakonok, kupakok, zacskók

03 Polivinil-klorid (PVC)
- élelmiszercsomagoláshoz használt tálcák

04 Polietilén (PE-LD kissûrûségû)
- mûanyag flakonok, kupakok, zacskók

05 Polipropilén (PP)
- vajas dobozok, csipszes zacskók

06 Polisztirol (PS)
- joghurtos edény, mûanyag tojástartó

07 Egyéb mûanyagok (OTHER)

Cédrus - Magyar környezetbarát védjegy

A gyógyszerek, élelmiszerek kivételével – vala-
mennyi termék és szolgáltatás, illetõleg techno-
lógia pályázhat a védjegy elnyerésére. Környe-
zetbarát minõsítést az a termék kaphat, amely
az adott igényt kielégítõ egyéb termékkel
összehasonlítva, az azonos vagy jobb termék-
minõség mellett a környezeti életútelemzés
alapján bizonyított módon megfelel a minõsítési
feltételeknek. A védjegyen utalni kell a védjegy-
használati szerzõdésben megállapított környe-
zetbarát tulajdonságokra (pl. PVC-mentes,
zajszegény stb.)

Forrás: 29/1997.
(VIII.29.) KTM rendelet

Környezetvédelmi jelek

Általános fogyasztóvédelem Általános fogyasztóvédelem Általános fogyasztóvédelem Általános fogyasztóvédelem Általános fogyasztóvédelem Általános fogyasztóvédelem

A –

B +23,5%

C +47%

D +71%

E +94%

F +118%

G +141%

Az energiacímke felvilágosítást ad a
készülék energia-felhasználásáról.

Forrás:
92/75/EGK számú Irányelv

(Energy Labeling)

Energiaosztályok
Többlet áramfogyasztás

az "A" energiaosztályhoz képest

Energy Star

Az „Energia Csillag” program 1992-ben, az
USA-ban indult. Eredeti célja az energia-
takarékos irodai berendezések kifejlesztése és
elterjesztése volt. A jelzést az a termék kaphat-
ta, amely megfelelt az Egyesület Államok
Környezetvédelmi Minisztérium (EPA) elõírá-
sainak (állami szervek csak ilyen berendezé-
seket vásárolhattak).

A jelzéssel ma már az egész világon talál-
kozhatunk – Magyarországon elsõsorban szá-
mítógépeken, monitorokon és nyomtatókon.

Eurovirág

Az Európai Unió által önállóan jegyzett
környezetbarát védjegy. Az EU területén
használható logót az egyes országok arra
kijelölt hivatalos szervei adományozzák
a saját védjegyüktõl függetlenül, a
1980/2000/EK rendeletben foglaltak
szerint. Általános elterjedését nehezíti,
hogy több ország termékeire kell kidol-
gozni a feltételrendszert.

Forrás:
83/2003. (VI.7.)

Korm. rendelet

Északi Hattyú - (Nordic Swan) 

Norvégia, Svédország, Finnország, Izland
és Dánia közös környezetbarát termék
jele. A feltételeket a „bölcsõtõl a sírig”
elvnek megfelelõen alakították ki. Magyar-
országon egyes papírárukon találkoz-
hatunk vele.

Kék Angyal

Németországban a legrégebben és az egyik
legeredményesebben mûködõ védjegy, – a
betétes italcsomagolástól a fogkeféig – több
mint 4200 terméke kapta meg. A jegy felirata a
következõ: Környezetjel, mert….. A kipontozott
rész jelöli azt a kedvezõ ökológiai indokot is,
amelyre tekintettel a termék megkapta a logó
használati jogát. (Pl: mert káros anyagban
szegény, azbesztmentes stb.)

Biotermék

Az ökológiai (öko) vagy biológiai
(bio) megjelöléssel csak az igazoltan
és ellenõrzötten az ökológiai gazdál-
kodásból származó élelmiszeripari
termékek forgalmazhatók. Elfogadott
megkülönböztetõ jelzés még nincs –
a termék „bio-jellegét” az arra hiva-
tott szervek a csomagoláson hivata-
losan tanúsítják. Az ellenõrzésre és
minõsítésre jogosult két szervezet
jelenleg a Biokontroll Hungary Kft.
(jele: HU-ÖKO-01) illetve a Hungária
Ökogarancia Kft. (HU-ÖKO-02).  

Forrás:
79/2009 (VI.30.) FVM Rendelet

Az áru címkéjének
tartalmaznia kell az áru
•az élelmiszer megnevezése,
•az összetevõk felsorolása,
•elõrecsomagolt élelmiszer esetén annak 

nettó mennyisége,
•az élelmiszer minõségmegõrzési idõtar

tamának lejárati dátuma, illetve a mikro-
biológiai szempontból gyorsan romló
élelmiszer fogyaszthatóságának idõpontja,

•a minõség megõrzéséhez szükséges kü-
lönleges tárolási, felhasználási feltételek,

•az élelmiszer elõállítójának neve és címe,
•az eredet vagy a származás helye,

• felhasználási útmutató, amennyiben
ennek hiányában a fogyasztó nem tudná
az élelmiszert megfelelõen felhasználni,

•az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt
tartalmazó italok esetén a tényleges alko-
holtartalom térfogatszázalékban, a Ma-
gyar Élelmiszerkönyv elõírása szerint.

Forrás:
19/2004. (II.26.)

FVM-EszCsM-GKM sz.
együttes rendelet 4.§

Génkezelt élelmiszer

„Géntechnológiával elõállított
összetevõt tartalmaz”

feliratnak kell(ene) megjelennie mindazon ter-
mékek csomagolásán, amely géntechnológiá-
val módosított szervezetbõl áll, vagy részben
ilyen szervezetet tartalmaz (a jelölésnek ez
utóbbi pontos megnevezését is tartalmaznia
kell). Mellõzhetõ a figyelmeztetés, ha az
engedélyezett géntechnológiai szervezet
nyomokban, 0,9 %-nál nem nagyobb mérték-
ben fordul elõ (és elkerülhetetlen technológiai
szennyezõdésbõl ered).

Forrás: 
142/2004. (IX.30.)

FVM-GKM együttes rendelet 9.§ 
132/2004. (IV.29.) Korm.sz.r. 16.§

Ionizáló sugárral kezelt
élelmiszer

Elsõsorban csírátlanítási, tartósítási céllal
– külön engedély alapján – az élelmisze-
reket ionizáló sugárdózissal kezelik (szárí-
tott zöldségek-, gyümölcsök, fûszerek,
mazsola, burgonya, hagyma). Ez a ke-
zelési eljárás ugyan nem aggálytalan, de
az EU – így Magyarország is – korlátok
között megengedi. A csomagoláson
tájékoztatásul ilyenkor fel kell tüntetni a
„sugárkezelt” vagy az „az ionizáló energi-
ával kezelt” felirat, és megjelenhet ennek
nemzetközi jelzése is.

Forrás:
19/2004. (II.26.)

FVM-EszCsM-GKM sz.
együttes rendelet 6.§ (6) bek.

Kiváló Magyar Élelmiszer 

A Földmûvelésügyi Minisztérium által
1998-ban létrehozott tanúsító védjegy.
Minõsítési eljárást a Magyarországon
elõállított termékek gyártói kezdemé-
nyezhetnek. Az az élelmiszer tartozik a
kiváló kategóriába, amelyik egy vagy
több minõségi jellemzõje lényegesen
jobb a Magyar Élelmiszerkönyv elõírá-
saiban és irányelveiben foglaltaknál. 

Megjegyzés: a védjegyet létrehozó jogszabályt
ugyan már hatályon kívül helyzeték, de az AMC
tájékoztatása szerint a pályázatás ma is
folyamatos.

World Wildlife Fund

A vadon élõ állatok és növények védelmére
létrehozott alap emblémáját azok a vállala-
tok tüntethetik fel termékeiken, amelyek
együttmûködési megállapodást kötöttek a
WWF-fel, mely szerint forgalmuk meghatá-
rozott százalékát a WWF-nek juttatják.
A WWF ellenõrzi, hogy ezek a termékek
megfelelnek-e egyes környezetvédelmi
elõírásoknak, de a címke nem tekinthetõ
öko-emblémának.

Leghatékonyabb

Leggazdaságtalanabb

Élelmiszerek jelölései Élelmiszerek jelölései Élelmiszerek jelölései Élelmiszerek jelölései Élelmiszerek jelölései

A méltányos kereskedelem a nemzetközi
árucsere szokásos felfogásától eltérõ meg-
közelítést jelent. Olyan kereskedelmi partner-
ség, amely a hátrányos helyzetû termelõk
számára hivatott a fenntartható fejlõdést elõ-
mozdítani elsõsorban jobb kereskedelmi felté-
telek biztosításával, valamint a fejlett orszá-
gokban folyó szemléletformáló kampányokkal.

Az 1992-ben alapított nemzetközi szervezet
logója fõleg a „harmadik világ” országainak
termékein jelenik meg (kávé, tea, déligyümöl-
csök). Cél: a termelõk munka- és életkörülmé-
nyeinek javítása, a gyermekmunka megtiltása
a fejlõdõ országokban.

Élelmiszerek jelölései

Egyéb jelek Egyéb jelek Egyéb jelek Egyéb jelek Egyéb jelek

A gyártók a háztartási gépeken kötelesek
feltûntetni a kibocsátott zaj szintjét dBA-ban.
A kibocsátási értékeket a termék címkéjén
kell feltüntetni. A megadott értékek valódi-
ságát – panasz esetén – a Nemzeti fogyasz-
tóvédelmi Hatóság ellenõrzi.

Egyéb jelek

A fényforrásokon az alábbi adatokat
köteles a gyártó vagy forgalmazó fel-
tüntetni (4/2002. (II.15) GM rendelet)

- energiahatékonysági osztály
besorolása (A-tól G-ig terjedõen)

- fényáram lumenben (lm)
- teljesítményfelvétel wattban (W)
- átlagos élettartam órában (h)

Egyéb jelek

· Vízben való mosás

· Mosógépben történõ mosás, maxi-
mum 40°C-os hõmérsékletû vízben 

· Normál mechanikus hatás 
· Normál hõmérsékletû öblítés 
· Normál centrifugálás

· Mosógépben történõ mosás, maxi-
mum 40°C-os hõmérsékletû vízben 

· Csökkentett mechanikus hatás 
· Csökkenõ hõmérsékletû öblítés 
· Mérsékelt centrifugálás 

· Mosógépben történõ mosás
max. 30°C-os hõmérsékletû vízben

· Csökkentett mechanikus hatás
· Csökkenõ hõmérsékletû öblítés
· Mérsékelt centrifugálás 

· Kézi mosás - rövid mosási idõ
· Óvatosan dörzsölje
· Óvatos öblítés, ne csavarja ki
· Ajánlott vízhõmérséklet: 30-40°C

· A textilterméket nem szabad vízben
mosni

Anyagösszetételek  

AF Más anyagok
PA Poliamid
RS Gyanta
CO Pamut
PC Acril
SE Selyem
EA Elastan
PL Poliészter
TA Triacetát
LA Lycra
PP Polipropilén
VI Viszkóz
LI Lenvászon
PU Poliuretán
WO Gyapjú
MD Modal
PV Polivinil-clorid (PVC)

Felsõrész

Bélés és talpbélés

Járótalp

Természetes bõr

Bevonatos bõr

Textil

Egyéb anyag

Szárítás

Forgódobos szárítás 

A textilterméket nem szabad
forgódobban szárítani 

Függõleges helyzetben történõ
szárítás (felakasztva) kicsavarás
és/vagy centrifugálás után 

Függõleges helyzetben történõ
szárítás (felakasztva) kicsavarás
és/vagy centrifugálás nélkül 

Sima felületen történõ szárítás

Vegytisztítás

Vegytisztítás az általában használt
oldószerekkel megengedett 

Vegytisztítás az általában használt
oldószerekkel megengedett 
DE oldószer korlátozás

Vegytisztítás az általában használt
oldószerekkel megengedett 
DE oldószer korlátozás

Vegytisztítás az általában használt
oldószerekkel megengedett 
DE oldószer korlátozás

Vegytisztítás az általában használt
oldószerekkel megengedett 
DE oldószer korlátozás

A textilterméket nem szabad vegy-
tisztítással tisztítani

Klór tartalmú fehérítõ kezelés

Ha a háromszög belsejében
„CL”-jelzés található, akkor a ruha-
darabot lehet klórtartalmú termék-
kel kezelni (hígított és hideg klórozás)

A textilterméket nem szabad klórral 
kezelni

M037 Ez a ruhadarab festett szövetbõl 
készült, mely az elsõ mosások alkal-
mával a színébõl veszíthet. Fordítsa ki 
a ruhadarabot, mossa külön, és ne 
használjon folttisztító szereket.

M038 Ezen a ruhadarabon lévõ mintanyo-
mások jobb karbantartása érdekében 
ajánlatos kifordítva mosni, és vasalni. 
A cég nem felel a helytelen karbantar-
tásból származó esetleges károkért.

0710 Igazi, természetes mosott és fertõt-
lenített pehellyel tömve.

0730 Homokkal mosott, 100%-os tiszta 
selyem, melyet külön kell mosni és
napfénytõl távol szárítani.

M056 Poliuretán, gyantázott ruhadarab

· Vasalás

· A vasalási maximum 
hõmérséklet 200 °C

· A szövetet be kell ned-
vesíteni 

· A vasalási maximum
hõmérséklet 150 °C 

· A vasalandó ruha és a 
vasaló közé benedvesített 
szövetdarabot kell tenni 

· A vasalási maximum 
hõmérséklet 110 °C

· A vasalandó ruha és a 
vasaló közé benedvesített 
szövetdarabot kell tenni 

· A ruhát nem szabad 
vasalni 
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Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései Ruházati címkék jelölései
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400

300

Környezetvédelmi jelek Környezetvédelmi jelek Környezetvédelmi jelek Környezetvédelmi jelek Környezetvédelmi jelek Környezetvédelmi jelek

C
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Mûanyag termékek és
csomagolások anyagára
vonatkozó jelölések

Háztartási gépek zajterhelése

Fényforrások adatai

A termék
megfelelõ leadása

Elektromos ill. elektronikus készülékek és
tartozékok hulladékkezelése

Megvilágítás: lux (lx) Fényáram: lumen (lm)

A helyi megvilágítás
erõsségét mutatja.

Ha távolodunk a fényfor-
rástól, a fényerõsség

kisebb lesz.

Forrás:
http://www.emasz.hu/lakasvil.phpForrás:

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rend.

A szem által érzékelt
sugárzó fényteljesítmény.

Ezt hívjuk egyszerûen
fénynek.
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Esõ, halk rádiózás 50
Normál hangerejû beszélgetés 60

Kisforgalmú út 70
Nagy forgalmú út 85
Halláskárosodás tartósan 85
Kamion, ordítás 90

Metró 90-115
Fájdalomküszöb 130
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