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Szállodai kozmetikumokkal 
kapcsolatos tudnivalók



• A szállodai bekészítések igen fontos kellékei egy szállodának. Kedveskedés a 
vendégnek, egy gesztus és egy praktikus használati eszköz egyben. Kihelyezésekor 
ne feledjük azonban, hogy ezeket a kozmetikumokat szigorú kozmetikai 
törvényeknek megfelelően alkalmazhatjuk.  
A felelősség elsősorban a gyártóé ill. a forgalmazóé, de bizonyos feltételek 
nyilvánvaló elmaradása esetén felelősége van a beszerzésnek is, ha más nem a 
vendégek felé. 

• Ne vásároljanak bizonytalan eredetű gyanúsan olcsó terméket, valamint olyan 
kozmetikumokat, amelyeket Önök sem használnának szívesen.

• Amennyiben a címkézés vagy a termék állaga, minősége nem megfelelő, ne vegye 
át a terméket!

• Ne feledje, Ön is felelős amennyiben a vendégeinek nem megfelelő minőségű, 
bizonytalan eredetű kozmetikumot helyez ki!

• Kérjük tanulmányozza át a következő oldalon leírtakat!

Tudnivalók



• 9. § (1) A kozmetikai termék csomagolásán és tárolóedényén - az i) pont esetében csak a csomagoláson, illetve ha a csomagolás és a 
tárolóedény azonos, a tárolóedényen - jól olvashatóan, közérthetően, egyértelműen és maradandóan fel kell tüntetni

• a) a termék megnevezését, rendeltetését, kivéve ha az egyértelműen kiderül a termék megjelenéséből, a használati útmutatót, 
amennyiben az indokolt;

• b) az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelős személy nevét, 
székhelyének címét, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó. Ezek az adatok feltüntethetők rövidítve vagy védjeggyel, 
illetve a származási ország esetében jellel és jelöléssel, ha így is egyértelműen lehetséges az azonosítás; kozmetikai termék esetében a 
származási országot. 

• c) a csomagolás idején érvényes névleges tartalmat, tömeg vagy térfogat szerint megadva, kivéve az 5 g, illetve 5 ml alatti termék, az ……
• d) a gyártási tétel számát vagy az annak azonosítására szolgáló egyértelmű jelölést;
• e) a minőségmegőrzés legrövidebb idejét - a 30 hónapot meghaladó minőség megőrzési idejű kozmetikai termékek kivételével - a 

következőképpen:
• ea) „felhasználható (év/hónap):”, illetve „felhasználható (hónap/év)” dátum feltüntetése vagy
• eb) „felhasználható (év/hónap)”, illetve „felhasználható (hónap/év)” utalás a dátum feltüntetési helyére a csomagoláson;
• f) a 30 hónapot meghaladó minőség megőrzési idejű kozmetikai termék esetében azt a - felnyitástól számított - időtartamot kell feltüntetni, 

amely alatt a termék a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható, kivéve, ha a felnyitástól számított minőségmegőrzési idő -
különösen a termék egyszer használatos, nem romlandó vagy nem felnyitható jellegére tekintettel - nem releváns. Ezt az információt a 8. 
számú melléklet B. részében megadott jelkép jelöli, amelyet az időtartam (hónapban vagy évben) követ;

• g) ha az szükséges, a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülmények előírását;
• h)45 a termék fogyasztói vagy szakipari felhasználásánál szükséges elővigyázatossági előírásokat, különösen a 3-4. és a 6-7. számú mellékletben 

előírt figyelmeztetéseket;
• i) az összetevők felsorolását, melyet az „összetevők” vagy „ingredients” szó előz meg. Ha a termék az összetevőket 1%-nál nagyobb 

mennyiségben tartalmazza, a hozzáadás időpontjában érvényes tömeg csökkenő sorrendjében kell az összetevőket felsorolni, 1%-nál 
alacsonyabb érték esetén a sorrend tetszőleges. 

• Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100040.EUM&timeshift=0

Érvényes szabályozás a címkézésre részlet: 40/2001. (XI. 23.  
EüM rendeletből Hatályos: 2013.02.08 - 2013.07.11

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100040.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100040.EUM&timeshift=0


2013 július 11-től érvénybe 
lépő új kozmetikai törvény

• 2013 július 11-től, egy új, az eddiginél jóval szigorúbb kozmetikai törvény lép
életbe. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:hu:PDF

Az új törvénynek a korrekt egyértelmű tájékoztatás a fogyasztók védelme
érdekében, valamint az illegális, engedéllyel nem rendelkező gyártók valamint
ismeretlen eredetű termékek kiszorítása a célja.

• Nem megfelelő címkézés: Megfelelő címkézés
(a mai jogszabályoknak sem megfelelő!)

Nem látható a szavatossági 
idő

Nincs gyártó

Nincs származási ország

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:hu:PDF


2013 július 11-től kötelezően 
feltüntetendő adatok

• Az összetevők feltüntetése a gyártó által megadott sorrendben történik, amely nem 
módosítható.

• PO Period After Opening Shampon, Tusfürdő, Testápoló, Balsam

• PEO Period After Opening Fürdősó

• Betűméretek szabályozása:

•Az            jelölés amely jelzi, hogy a termelés statisztikai ellenőrzés alá esik a közösségi 
szabályozás értelmében.

•A gyártó és adott esetben a forgalmazó megnevezése. A weboldal feltüntetése opció. 
Perszonalizált termék esetében a forgalmazó nevét is meg kell jeleníteni!

• Made in …….     Opciós lehetőség, javasolt.

•Cimkézés minta



Összefoglaló

• A tájékoztatóban közölt adatok meggyőződésünk szerint a kiadás
időpontjában helyesek. A megadott információkat csak
iránymutatónak szántuk, a törvény értelmezéséhez és nem arra, hogy
azt a törvény tanulmányozása nélkül elfogadottnak tekintsék.  Az
érvényben lévő előírások betartása valamint a termék felhasználására
vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége,
amelyet ez a tájékoztató nem helyettesít!

• Tájékoztatónkban igyekeztünk azon fontos információkat összegyűjteni,
amely megkönnyíti a törvény alkalmazását.  Esetleges kérdéseikkel
forduljanak hozzánk bizalommal.

• Il Contatto Kft
info@ilcontatto.hu

www.hoteltermekek.hu
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