
Sajtóanyag

A Környezeti  Tanácsadó  Irodák Hálózatának  témavizsgálata  a 

kenyér-  és  péksütemények  összetevőivel  kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettségről

A  Környezeti  Tanácsadó  Irodák  Hálózata  (KÖTHÁLÓ)  a  lakossági  ingyenes 

tanácsadáson  túlmenően  témavizsgálatok  sorozatát  végzi,  annak  érdekében, 

hogy  ráirányítsa  a  figyelmet  egy-egy  környezeti  témára.  A  2009.  nyár  végi 

felmérés középpontjában a kenyér- és péksütemények összetételével kapcsolatos 

címkézési, tájékoztatási kötelezettség állt.

Az  élelmiszerek  jelöléséről  ugyanis  a  19/2004.  (II.26.)  FVM  –  EszCsM  -  GKM  együttes 

rendelete  rendelkezik.  Eszerint  a  csomagolt  élelmiszereken  az  előírt  jelöléseket  a 

csomagolóanyagon, az előcsomagolás nélkül értékesítésre kerülő élelmiszerek esetében a 

rendelet  15  §.  1.  bekezdésében  leírtak  szerint  a  terméket  kísérő  kereskedelmi 

dokumentumokon kell feltüntetni.

A legutóbbi vizsgálat a kenyér és péksütemények összetevőivel kapcsolatos tájékoztatásra 

vonatkozott,  mivel  ezek általában nincsenek feltüntetve a termékeken,  ezért  a  vásárlók 

tulajdonképpen "zsákbamacskát" vásárolnak. 

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló)
Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth u. 1.
Levélcím: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13.
Adószám: 1897 3231-1-08
Tel/fax: 88/427-792
E-mail: kothalo@zpok.hu
Honlap: www.kothalo.hu 

http://www.kothalo.hu/
mailto:kothalo@zpok.hu


A témavizsgálat céljai:

• a jogszabályokban meghatározott pékáru élelmiszercímkék használatának kontrollja;

• a  figyelemfelhívás  eszközével  a  lakosság  környezettudatos  vásárlási  szokásainak, 

élelmiszer-biztonsági tudatosságának kialakítása; 

• felhívni a lakosság figyelmét a címkék tartalmának fontosságára;

• annak  felmérése,  hogy  a  pékségek,  sütödék  mennyire  tartják  be  a  tájékoztatási 

kötelezettségüket  és  kérésre  rendelkezésre  bocsátják-e  az  amúgy  feltüntetendő 

összetételt

A kérdezés módja: telefonos és személyes interjú

A megkérdezett cégek a következők voltak:

Ceres Zrt - Miskolc

Bozsó Pékség - Szolnok

P&P Pékárú -  Kiskunfélegyháza

Nyírség-Hasso Kft -  Nyíregyháza

Kovács és fia Sütöde Kft -  Budapest

Royal Sütöde Kft -  Siófok

Rekord Sütöde Kft -  Zalaegerszeg

Pécsi Pékinas Kft -  Pécs

Mosoni Kenyér Sütőipari Zrt -  Mosonmagyaróvár

Peresztegi Pékség -  Pereszteg

A tapasztalatok szerint a termékek összetételével kapcsolatos információk általában nem, 

vagy nehezen hozzáférhetők a vásárlók számára.  Ennek az az oka, hogy a kenyerek és 

péksütemények egy részének az összetételét az ún. Élelmiszerkönyvek határozzák meg, a 

termékek  többsége  azonban  ún.  gyártmánylapos  termék  mely  azt  jelenti,  hogy  ezek 

összetételét  az  előállítók  a  jogszabályi  keretek  között  maguk  határozzák  meg,  ezért 

valamilyen szinten gyártási titkot képeznek.

A tényleges összetételt  a  vizsgálat  szerint  a  csomagolt  termékek esetében az  előállítók 

feltüntetik a csomagolóanyagon. A problémát inkább az előcsomagolás nélküli termékek (pl. 

a  pultról  elvehető  péksütemények,  kenyerek)  jelentik.  Ebben  az  esetben  az  általános 

gyakorlat az, hogy a bolti  eladóknak ún. termékspecifikációk állnak rendelkezésére, és a 

vevők kérésére ezeket átadják.



Volt  olyan cég (P&P Pékárú),  ahol  az  illetékes  (technológus)  azt  nyilatkozta,  hogy ha a 

kérésre kiadott specifikáció nem tartalmazna elegendő információt, a vevő kívánságára az 

üzem postán megküldi a gyártási titkok megtartása mellett.

Akadt  olyan  vállalkozás  is,  (Nyírség-Hasso  Kft)  ahol  ugyan  nem  állt  rendelkezésre 

specifikáció az üzletben, de a fogyasztó kérésére néhány napon belül az üzletben átvehető, 

vagy postai úton juttatják el. 

Egyedi megoldásként említhető a Kovács és fia Sütöde Kft. módszere, ahol a vevő kérésére 

az üzem vezetője személyes tájékoztatást ad és/vagy bemutatja gyártmánylapot. Nagyon 

szimpatikus  az  üzemnek  az  a  törekvése,  hogy  lehetőleg  kerüli  az  adalékanyagok 

alkalmazását,  és  a  hagyományos  technológiákat  helyezi  előtérbe  (kovász  alkalmazása, 

hagyományos kelesztés).

Néhány  cég  esetében  a  kérdés  nem  releváns,  mivel  csak  csomagolt  termékeket 

forgalmaznak (Rekord Sütöde Kft), és a címkén minden szükséges információt feltüntetnek.

Negatív  példaként  említhető  a  Bozsó  Pékség  Szolnokon,  ahol  az  előcsomagolás  nélküli 

termékek összetételéről semmilyen információval nem tudnak szolgálni a vásárlóknak, nem 

ismerik tájékoztatási kötelezettségüket a vevők felé.

Összegzés:

A  témavizsgálat  ismételten  azt  bizonyította,  hogy  a  tudatos  vásárlók  jóval  több 

információhoz  férhetnek  hozzá  mindennapi  „betevőjükről”,  ha  nem  „bárhol”  és  nem 

gondolkodás nélkül  vásárolnak.  Ha többen és többet  érdeklődnének ezekről  az alapvető 

termékekről,  a  kereskedők  alaposabb  tájékoztatást  is  nyújtanának  a  jelenlegitől  (pl. 

kifüggesztett  tájékoztatókkal).  Különösen,  mert  a  gyártók  és  a  kereskedők  is  tudják:  a 

vásárló  a  pénztárcájával  szavaz,  oda  tér  be  legközelebb  vásárolni,  ahol  a  leginkább 

megbízható információkat kaphatja a kiválasztott termékekről.

További információ: www.kothalo.hu
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