
Az új jelölési rendelet és a gyártmánylapok 
gyakorlati alkalmazása

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság által a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban szervezett egynapos, koncentrált ismereteket nyújtó 
szakmai tanfolyam célja a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatására vonatkozó 1169/2011/EU rendelet, illetve a 
vidékfejlesztési miniszter által kiadott, a gyártmánylapról szóló 82/2012. 
(VIII.2.) számú VM rendelet új követelményeinek ismertetése volt. Az 
új EU rendelet a fogyasztói tudatosságot kívánja növelni és a 
megbízható információkon alapuló vásárlási döntések meghozatalának 
elősegíteni. Az új gyártmánylap rendelettel pedig a VM lehetővé kívánja 
tenni a vállalkozások számára, hogy az előállított élelmiszerekre 
vonatkozó élelmiszerbiztonsági és minőségi adatokat egyetlen 
nyilvántartási rendszerben dokumentálhassák.

A januári rendezvény (2013. január 31.) iránt olyan nagy volt az 
érdeklődés és a túljelentkezés, hogy szükségessé vált ugyanebben a 
témában még egy rendezvényt tartani március 26-án is.

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke bevezetőjében elmondta, hogy 
a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló új uniós 
rendelet két szempontból is nagy jelentőséggel bír: egyrészt a vásárlók 
számára sokszor létfontosságú tájékoztatást nyújt, lehetővé téve a 
pontos információn alapuló, tudatos vásárlást; másrészt a hatóság annak 
valóságtartalmát ellenőrzi a legszigorúbban, ami a vevők számára 
tájékoztatásul megjelenik a termékről a címkén.

A gyártmánylap, mint alapvető fontosságú dokumentum, fontos 
információt tartalmaz az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszerek 
minőségére vonatkozóan. Minőségirányítási rendszer kialakítása, illetve 
az egészségügyi és táplálkozási állítások kellő alátámasztása el sem 
képzelhető gyártmánylap nélkül. Sőt, nálunk fejlettebb országokban 
általában kétféle gyártmánylapot is készítenek: egy leegyszerűsített, 
mindössze 5-6 oldalas gyártmánylap a hatósági ellenőrzések során kerül 
bemutatásra, de létezik egy hosszabb, akár 28-30 oldalas, igen részletes, 
az érzékszervi előírásokat és bírálati módszereket is tartalmazó, saját 
belső használatra készült másik gyártmánylap, ami gyakorlatilag know-
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how-ként szolgál, lehetővé téve többek között a beérkező alapanyag 
felhasználás előtti ellenőrzését.

Ez az oka annak, hogy a rendezvény két téma köré épült: a jelölés az 
új EU rendelet tükrében, kiegészülve a világon egyre jobban terjedő 
távértékesítés követelményeivel, illetve a gyártmánylapok 
kidolgozásának hazai követelményei, annak számítógépes programozási 
lehetőségével.

Szegedyné Fricz Agnes főosztályvezető-helyettes (VM, Élelmiszer- 
feldolgozási Főosztály): Az új élelmiszerjelölési rendelet
alkalmazásának gyakorlati feladatai

Az Európai Bizottság -  a tagállamokkal együttműködve -  támogatja 
és irányítja a tudatos fogyasztókat, felismerve, hogy az emberek 
vásárlási döntéseinek meghozatalához a jelölés alapvető fontosságú, 
szakmai hátterét a gyártmánylap biztosítja; amiből egyértelműen 
megállapítható, hogy mennyiben tartalmazza a termék azt, ami a 
jelölésben szerepel.

A jelölésen kívül minden más kommunikációs eszköznek (média, 
szóróanyagok) is a fogyasztó pontos tájékoztatását kell szolgálnia, és 
nem szabad megtévesztenie a fogyasztót. Az utóbbi időben nem csak az 
élelmiszer előállító technológiák mentek át gyökeres változáson, hanem 
a vásárlási szokások (pl. internetes vásárlás és házhozszállítás), de maga 
a fogyasztás is. Ilyen megváltozott körülmények között rendkívül fontos 
alapelv, hogy a fogyasztók mindig ugyanazt a tájékoztatást (információt) 
kapják, akárhol vásárolnak. EU szinten arra kell nagyon odafigyelni, 
hogy a vonatkozó előírásokat mind a 27 tagállamban egyöntetűen 
értelmezzék és alkalmazzák.

A korábbi jelölési irányelvet felváltó, a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 2011. 
december 13-tól hatályos, az általános előírásokra nézve kötelezően 
alkalmazandó 2014. december 13-tól, míg a tápértékjelölésre nézve a 
kötelező alkalmazás időpontja 2016. december 13. Az új rendelet nagy 
érdeme, hogy a korábbi sokféle előírást egységes formába öntve, 
biztosítja minden szükséges információ elérését egyetlen helyen, 
továbbá egységesen és kötelezően alkalmazandó az összes EU 
tagállamban. Különösen figyelemre méltó, hogy az új rendelet -
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korszerű tartalommal megtöltve -  egyesíti magában egyrészt az 
élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK irányelvet, 
másrészt az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 1990/496/EGK 
irányelvet (ezek most természetesen hatályukat veszítik).

Az 1169/2011/EU rendelet meghatározza, hogy a jelölésért az 
elsődleges felelős az élelmiszervállalkozó, akinek a neve vagy cégneve 
alatt forgalomba hozzák az élelmiszert. Emellett a lánc valamennyi tagja 
felelősséggel tartozik a saját hatáskörén belül a jelölési információk 
meglétéért és pontosságáért.

A rendelet néhány új fogalmat is meghatároz, pl. a származási ország 
vagy az eredet helye, fő látómező, olvashatóság, mesterséges 
nanoanyagok („olyan mesterségesen előállított anyag, amelynek egy 
vagy több dimenziója 100 nm vagy annál kisebb m éretű”) és azok külön 
zárójeles jelölése.

Kötelező a származási ország feltüntetése a friss húsok (baromfi, 
sertés, juh, kecske) esetében. A tápértékjelölés ugyancsak bekerült a 
kötelező elemek közé: alkalmazásától 2016. december 13. után nem 
lehet eltekinteni az előre csomagolt élelmiszereknél.

A rendelet II. melléklete tételesen felsorolja az allergiát vagy 
intoleranciát okozó anyagokat és termékeket. Nagyon fontos, hogy a 44. 
cikk értelmében az allergének „jelölése” kötelező. A nem előre 
csomagolt élelmiszerek esetében kötelező elemekről a tagállamok 
hozhatnak nemzeti szinten eltérő jogszabályokat. Nemzeti szabályozást 
lehet hozni továbbá a vendéglátás, közétkeztetés és a kistermelői piacon 
árusítás esetén a jelölés kötelező elemeire.

Önkéntes információt viszont továbbra sem lehet a kötelező 
tájékoztatás (pl. tápértékjelölés, származás, eredet) „rovására” jelölni: a 
fogyasztó ugyanis a kötelező információk alapján tud csak megfelelő 
vásárlási döntést hozni, amennyiben el tudja olvasni azokat, ezért a 
minimális betűnagyság is meghatározásra került.

Az érvényes munkaterv szerint az Európai Bizottság -  kérdőíves 
felmérések alapján -  jelentéseket dolgoz ki, többek között az eredet 
megjelölésről, a marhahús-jelölés tapasztalatairól, az alkoholt
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tartalmazó italokról stb. A Bizottság további végrehajtási szabályokat 
hozhat minden határidő nélkül.

Dr. Juhász Tiborné főmérnök (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága): 
Gyártmánylapok növényi és állati eredetű termékekre

A kellő részletességgel elkészített gyártmánylap képezi minden 
élelmiszervállalkozási tevékenység és szerződéses kapcsolat alapját. Míg 
a termékek szakszerű előállításához igen részletes gyártmánylapra van 
szükség, a hatósági ellenőrzések számára általában egy rövidített forma 
is megteszi.

A vidékfejlesztési miniszter 82/2012. (VIII.2.) VM számú, a 
gyártmánylapról szóló rendelete a korábbi rendelethez képest az 
élelmiszer előállítók számára fontos változásokat tartalmaz. A rendelet 
2013. január 1-én lépett hatályba, egyidejűleg hatályát vesztette a 
gyártmánylapról szóló 157/2009. (XI.18.) számú VM rendelet. A 
rendeletmódosítás alapvető célja lehetővé tenni a vállalkozások 
számára, hogy az előállított élelmiszerekre vonatkozó 
élelmiszerbiztonsági és minőségi adatokat egyetlen -  a felhasználási 
célnak is leginkább megfelelő -  nyilvántartási rendszerben 
dokumentálhassák.

Gyártmánylapot a végső fogyasztó, valamint az élelmiszert a saját 
tevékenységéhez felhasználó élelmiszervállalkozás számára szánt 
feldolgozott élelmiszerek esetében kell készítenie a Magyarországon 
működő élelmiszer előállítónak.

Az Európai Parlament és a Tanács élelmiszer-higiéniáról szóló 
852/2004/EK számú rendelete értelmében (2. cikk 1/m. pont) a 
feldolgozás fogalma a következő: az eredeti terméket lényegesen 
megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a melegítést, füstölést, 
pácolást, érlelést, szárítást, extrudálást vagy ezek kombinációját.

A gyártmánylap fogalma: az élelmiszer-előállító által vezetett, a 
feldolgozott-élelmiszer élelmiszerbiztonsági, minőségi jellemzőire 
vonatkozó nyilvántartás. A gyártmánylapot és elkészítésének 
kötelezettségét hazánkban az 1976. évi IV. törvény vezette be.

Az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI törvény végrehajtására kiadott 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet
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a gyártmánylap tartalmi követelményeit határozza meg, a 82/2012. (VIII.
2.) VM rendelet pedig -  amely minden felelősséget az élelmiszer 
előállítójára helyez -  a korábbitól is több könnyítést tartalmaz a 
gyártmánylapok vonatkozásában, többek között:

• A hazai előállítók közül a kistermelők és a vendéglátók mentesülnek 
a gyártmánylap készítési követelmény alól.

• Nem létezik kötelező forma: minden olyan dokumentum 
gyártmánylapnak (specification) tekinthető, amely tartalmazza az 
összes szükséges adatot (pl. HACCP, termékleírás). Az érvényes 
gyártmánylappal már az élelmiszer gyártásának megkezdése előtt 
rendelkezni kell.

• Nem kell külön nyilvántartás a különböző tömegű azonos 
termékekre és a csak eltérő ízesítésű termékekre, ha az ízesítő 
anyagok egyértelműen azonosíthatók; a csak csomagolási 
módjukban eltérő termékekre, továbbá a vállalkozó több telephelyén 
gyártott azonos termékre.

Nagyon fontos, hogy a gyártmánylap minden esetben magyar nyelvű. 
Az élelmiszer előállítás helyén minden ellenőrzés során be kell tudni 
mutatni a gyártmánylapot. Ennek hiánya vagy nem megfelelősége esetén 
élelmiszer-ellenőrzési vagy élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására 
kerülhet sor a 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján.

Újdonság a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból 
előállított termék összetevőként történő használatára vonatkozó előírás, 
miszerint azt is deklarálni kell, ha az élelmiszer nem tartalmaz GMO 
összetevőt, amiről előzetesen meg kell győződni. Alapanyag beszállító 
váltás esetén különösen fontos a GMO mentesség ellenőrzése.

Az ellenőrzött gyártmánylapok jellemzően gyenge pontját képezi az 
alkalmazott élelmiszerbiztonsági műveletek és azok paramétereinek 
felsorolása. Általában -  a teljesség igénye nélkül -  a következők 
tartoznak ide:

• Alapanyag fogadás, tárolás, hőmérséklet, környezet
• Hőkezelés és paraméterei
• Hűtés és paraméterei
• Csomagolás -  csomagolástechnológia lépései, csomagolóanyag, 

csomagológáz
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• Manuális műveletek és élelmiszerbiztonsági intézkedések

Látható, hogy fel kell sorolni minden olyan műveletet, ami kihatással 
lehet az élelmiszerbiztonságra. Ide tartoznak a technológiai 
segédanyagok is, amelyek megengedhető maradékainak nagyságát 
rendeletek rögzítik.

A termék élelmiszerbiztonsági és minőségi jellemzői között továbbra 
is nagy fontossággal bírnak az érzékszervi tulajdonságok, amelyeket a 
gyártmánylapon megfelelő részletességgel kell feltüntetni, beleértve a 
még forgalmazásra alkalmas termék apróbb hibáinak leírását is.

Önkéntes megkülönböztető megjelölések használata esetén a 
gyártmánylapnak tartalmaznia kell a megkülönböztetésre alapot adó 
jellemzők, illetve az állítás igazolásának módját is. Mivel ez a kérdés a 
Magyar Elelmiszerkönyvben és más rendeletekben már szabályozást 
nyert, itt csak a hivatkozás, illetve -  érzékszervi jellemzőknél -  a 
vonatkozó paraméterek megadása szükséges.

Dr. Horacsek Márta osztályvezető (OÉTI): Élelmiszerekkel 
kapcsolatos tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állítások

Az élelmiszerekkel kapcsolatos kommunikáció alapszabályait szintén 
az 1169/2011/EK rendelet tartalmazza.

A jelölés, megjelenítés és a reklám alapelvei:
• Nem vezetheti félre a fogyasztót.
• Nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot, 

amellyel az valójában nem rendelkezik.
• Nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az élelmiszer betegség 

megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére alkalmas.

Az 1169/2011/EK rendelet hatálya kiterjed minden, a kereskedelmi 
kommunikációban szereplő ilyen jellegű állításra, vagyis mindazon 
információra, amit a végső fogyasztó felé a címkén, illetve a 
megjelenítés, a reklámozás során szolgáltatnak, beleértve az állításként 
értelmezhető védjegyet, kereskedelmi vagy márkanevet, továbbá 
fantázianevet is.

Nem vonatkozik viszont a rendelet a nem kereskedelmi célú 
kommunikációra, így többek között a sajtóban és a tudományos 
kiadványokban szereplő ilyen jellegű információkra, továbbá a
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tradicionálisan használt általános megjelölésekre, amelyeket bizonyos 
élelmiszer- és italfajták egészséggel összefüggő megjelölésére 
használnak (pl. emésztést segítő, köhögés elleni cukorka, torok 
kéményseprője, gyomorkeserű). Csak a rendelet mellékletében szereplő 
tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tüntethetők fel az 
élelmiszereken.

Hazánkban az élelmiszerek tápérték jelöléséről a Magyar 
Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása rendelkezik, amely 2009. 
november 27-én lépett hatályba.

Az egészségre vonatkozó állítások lehetnek:

1. Funkcionális állítások.

2. Betegség kockázatát csökkentő állítások.

3. A gyermek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások.

Az egészségügyi állítások EU konszolidált jegyzéke az EFSA 
(Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) által jelenleg értékelés alatt 
álló lista. Ez azonban nem élelmiszerbiztonsági értékelés, vagyis 
lehetséges, hogy az adatbázisban található elemek nem mindegyike lesz 
élelmiszerként vagy élelmiszerekben használható. Az adatbázis elemei 
jelenleg értékelés alatt állnak, számos elem még további pontosításra, 
kiegészítésre szorul, tehát a jelenlegi adatbázis nem tekinthető az 
elfogadott állítások listájának.

Az EFSA értékelést ugyanis mindig jogalkotási folyamat követi, és az 
így születő rendeletek, határozatok képezik a „végleges” döntéseket. Az 
EFSA értékelés alapján 1800 állítás került elutasításra és 240 állítás lett 
engedélyezve (ez azonban nem jelent élelmiszerbiztonsági értékelést!). 
Az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékét a 
432/2012/EU rendelet melléklete tartalmazza.

2012. december 14-től csak olyan élelmiszerek lehetnek kereskedelmi 
forgalomban, amelyekkel kapcsolatos állítások (jelölés, reklám stb.) a 
közösségi nyilvántartás „engedélyezett” állításai között megtalálhatók.

Az engedélyezett állítások között azonban nem szerepelnek:
• A táplálkozási ajánlásokkal ellentétes állítások.
• Az EFSA által negatívan értékelt állítások.
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• A további megfontolást igénylő, vagy nem kellően alátámasztott, 
újraértékelésre benyújtott állítások.

• A gyógynövényekkel kapcsolatos állítások.

Az egészségre vonatkozó állításnak mindig a fogyasztásra kész 
élelmiszerre kell vonatkoznia és a fogyasztó számára érthetőnek kell 
lennie. A megfogalmazás során kerülendők a nélkülözhetetlen, 
elengedhetetlen, esszenciális, optimális, hatásos, szükséges, káros, sérül 
stb. szavak; helyettük olyan kifejezéseket kell használni, mint például 
„részt vesz”, „szerepet játszik X normál működésében” stb.

A terméken feltüntetett állítás nem kelthet kétséget más élelmiszerek 
iránt, nem ösztönözhet túlzott fogyasztásra, nem állíthatja vagy 
sugallhatja, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás nem biztosítja a 
tápanyagok megfelelő mennyiségét, de nem is kelthet félelmet a 
fogyasztóban. Ugyanakkor fel kell hívni a fogyasztó figyelmét a 
változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra, az 
állításban megfogalmazott kedvező hatás eléréséhez szükséges 
fogyasztási mennyiségre, figyelemmel az alkalmazás feltételeire!

Nem tehető olyan egészségre vonatkozó állítás,
• amely azt sugallja, hogy az élelmiszer fogyasztásának mellőzése 

hatással lehet az egészségre,
• amely a súlycsökkenés mértékére és ütemére utal,
• amely egyes orvosok, egészségügyi szakemberek, valamint nem 

orvosi, táplálkozástudományi és dietetikus szakemberek nemzeti 
egyesületei, vagy egészségügyi és jótékonysági intézmények 
ajánlásaira hivatkozik.

Kétszeri Dávid vezető szakértő (GS1 Magyarország Non-profit Zrt.): 
„Beszéljünk a fogyasztókkal” -  avagy a hiteles fogyasztói 
termékinformáció hatékony hozzáférésének megvalósítási lehetőségei az 
1169/2011/EU rendelet tükrében

Az 1169/2011/EU számú rendelet igazi újdonsága és újszerű 
megközelítése abban rejlik, hogy minden szükséges információt a 
távértékesítés során is elérhetővé kell tenni a fogyasztó számára. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az otthonában, a saját számítógépe előtt 
vásárlási döntést hozó ügyfélnek a rendelés elküldése előtt ugyannyi 
információ birtokában kell lennie, mint annak, aki egy üzletben, a
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terméket kezében fogva vagy fizikai valójában megtekintve hozza meg 
ugyanezt a döntést. Fentiek következtében az élelmiszer-forgalmazással 
foglalkozó webáruházak üzemeltetőinek fel kell készülniük arra, hogy a 
jelenleg még igen szűkösnek mindható információkészletüket jelentősen 
bővítsék. Napjainkban ugyanis a legtöbb online vásárlási felületen a 
vásárlónak meg kell elégednie az élelmiszer fotójával, nevével és nettó 
tartalmával.

Mindezek mellett már hazánkban is tapasztalható, hogy a termékeken 
elhelyezett különböző típusú kódokat az élelmiszergyártók 
marketingeszközként felhasználva, kiegészítő tájékoztatást adnak az 
okostelefonnal rendelkező fogyasztók számára. Azt is tapasztalhatjuk, 
hogy egyre több ember tartja fontosnak, hogy valamilyen szempontból 
minősített terméket fogyasszon, legyen szó akár a termék eredetéről 
(magyar vagy biotermék), akár annak összetételéről (pl. laktóz- vagy 
gluténmentes). Természetesnek tűnik ezek után, hogy a gyártók a 
kötelező termékinformációkon túlmenően a termékek különböző 
minősítéseknek való megfelelőségét is szeretnék kommunikálni a 
fogyasztókkal.

Fenti tényezőket figyelembe véve döntött úgy a GS1 Magyarország, 
hogy 2012 végén több piaci szereplővel együttműködve, SafeBrand név 
alatt egy új pilot projektet indít útjára, hogy az áru vonalkódját a 
telefonnal leolvasva minden, a termékhez kapcsolódó információhoz 
hozzáférhessen a fogyasztó. Ily módon nemcsak az EU rendelet által 
előírt kötelezettségüknek tudnak korszerű eszközökkel megfelelni a 
gyártók, hanem további, a tudatos vásárlók számára fontos 
információkat is hozzáférhetővé tehetnek (pl. tálalási ötleteket, 
recepteket lehet közvetlenül a fogyasztó telefonján megjeleníteni). A 
kezdeményezés következő fázisában pedig akár a termék eredetével 
kapcsolatos információkhoz is hozzáférhetnek majd a fogyasztók.

A projekt keretében összegyűjtött és adatminőségi szempontból 
ellenőrzött információkat nemcsak az okostelefonokon lehet
megjeleníteni a GS1 Magyarország által kifejlesztett mobil alkalmazás 
segítségével, hanem egyrészt a regisztrált felhasználóknak egy webes 
felület is rendelkezésükre áll, ahol visszakereshetőek a leolvasásaik és a 
kapott termékadatok, másrészt elektronikus formátumban eljuttatható 
ez az információ azoknak az online áruházaknak is, amelyek erre
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nyitottak. A pilot projekt megvalósításához szükséges fejlesztéseket a 
GS1 Magyarország vállalja, míg a résztvevő vállalatok a termékadatok 
biztosításával és promócióval járulnak hozzá a projekt sikeréhez.

A fogyasztói magatartás jobb megismerése és a jogszabályi 
kötelezettségek jobb betarthatósága mellett a program számos más 
előnyt is kínál: kontrollálható a fogyasztók számára célzottan nyújtott 
információk megbízhatósága, amellett olyan új marketing és 
kommunikációs eszközről beszélhetünk, ami -  a kommunikációs 
lehetőségek kibővítése mellett -  hozzájárulhat a fogyasztói 
elkötelezettség növeléséhez, illetve új fogyasztók megnyeréséhez.

Kácsor András üzleti szervező (Parola Kft.): Gyártmánylap készítő 
program sütőipari termékekre

A Parola Kft. 100% magyar tulajdonban levő családi vállalkozás, 
amely elsősorban gyártmánylap készítő programot szolgáltat. 
Célterülete a sütőipar és a cukrászat, de nem zárkóznak el más 
élelmiszer ágazatok (pl. húsipari vállalkozások) megkeresései elől sem. 
A megrendelő kérésére telepítő linket küldenek, amely a 
tápértékszámító program belépő képernyőjével indul. Itt található a 
sütőiparban leggyakrabban használt 3-400 alapanyag listája, amiből 
választani lehet. Az alapanyagok besorolása 3 kategóriába történik:

1. Sütőipari adalékok és sütőszerek, konkrét specifikációkkal

2. Általános alapanyagok, mint alma, füge, mazsola

3. Lisztek, különféle tápértékekkel

Következő lépés a késztermék felvétel 6 tésztacsoporttal és a 
szavatossági idő megadásával. Ezt követi a beépülő anyagok mennyisége 
és normaára (anyagnorma rögzítés), valamint a technológia rögzítése. A 
tápérték felvételhez adatbázis áll rendelkezésre. Végül a termékcikk és 
a változatszám megadása után a program -  a 82/2012. (VIII.2.) VM 
rendelet szerint -  elkészíti és kinyomtatja a gyártmánylapot. A program 
kezelni tudja a sülési veszteséget is. Az F12 gomb lenyomása a program 
futtatása során bármikor lehetővé teszi az online gyors segítség igénybe 
vételét.
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Fentieken túlmenően a Parola Kft. még további szolgáltatásokat is 
nyújt: leltár és visszáru kezelés, raktári rendelések kezelése, tápérték 
számítás és az alapanyag szükségletek megállapítása.

Kérdések-válaszok
• Az allergénekre jelölési kötelezettség vonatkozik, ugyanakkor a 

gyártmánylapon nem kötelező az összetevők felsorolásánál 
szerepeltetni azokat.

• A beszállítói nyilatkozat, mint bizonyító erejű alapdokumentum 
alapján rá kell írni a gyártmánylapra, hogy „GMO-t nem tartalmaz”, 
de ez a termék jelölésén nem szerepelhet.

• Alaptermékre vagy feldolgozatlan termékre nem kell
gyártmánylapot készíteni, a darabolás vagy a mosás még nem számít 
feldolgozásnak. Gyümölcsvelőre viszont akkor is kell a
gyártmánylap, ha alapanyagként értékesítik azt.

• A gyártmánylapot a szakmai felelős vezető vagy a minőségbiztosítási 
vezető írhatja alá, illetve a hatóság az idei évtől elfogadja az 
elektronikus aláírást is.

• 2016-tól kötelező lesz a tápérték jelölés; a gyártmánylap ugyanakkor
nem tartalmaz anyaghányadokat vagy mennyiségeket, hanem a 
vonatkozó jogszabály szerint csak az összetevőket kell a tápérték 
szerint sorba állítani. Ilyen szempontból a technológiai
segédanyagok nem számítanak összetevőnek. Ha a sorrend változik, 
akkor magát a gyártmánylapot is változtatni kell.

• Nagyon nehéz az egyes összetevőket méréssel követni, pedig jó 
lenne, ha pl. a 2%-os mennyiségek is megjelennének a 
gyártmánylapon. Az összetevők mennyiségének az anyagnormával 
való egybevetése érdekében egyébként a hatóságnak az ellenőrzés 
során betekintési joga van a receptúrába is.

• A gyűjtőkarton vagy a gyűjtőcsomagolás, illetve az abban szereplő 
kisebb egységeken feltüntetendő kötelező tápértékjelölés 
vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztérium részletes útmutatót 
készít a jövőben.

• Ha élelmiszer vállalkozóként a csomagoláson a gyártó és a 
forgalmazó is szerepel, akkor célszerű az élelmiszerbiztonsági és
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minőségi paramétereket belefoglalni a szerződésbe, hogy hibás 
termék esetén a felelősség pontosan megállapítható legyen.

• Mivel a részműveletek is előállítási folyamatnak minősülnek, elvileg
minden, részfolyamatot végző élelmiszervállalkozó feltüntethető a 
„gyártotta és forgalmazta” mezőben (pl. ha egy hústermék 
alapanyagát egy másik vállalkozó szeleteli, vagy részben
feldolgozza). A kérdésnek inkább csak teljesen új, innovatív 
termékek esetén van jelentősége.

• Az allergéneket az összetevők felsorolásán belül kell jelölni, de 
külön kiemelésük tilos. Ha valamely adalékanyag tartalmaz allergén 
komponenst, akkor azt is fel kell tüntetni az összetevők 
felsorolásában. A véletlenszerű -  például a keresztszennyeződéseket 
-  a rendelet külön nem szabályozza, ilyenkor célszerű lehet a 
„nyomokban tartalmazhat” jelölés feltüntetése. A jövőben a nem 
csomagolt (lédig) termékeknél is kötelezően jelölni kell majd az 
allergéneket.

• A gyártmánylapon általában csak azt a telephelyet kell feltüntetni, 
ahol ténylegesen előállítják az adott terméket. Ha két vagy több 
telephelyen gyártják ugyanazt a terméket, akkor elképzelhető az 
összevont gyártmánylap is.

Dr. Molnár Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos információkat 
önkéntesen lehet megadni a gyártmánylapon: hústermékeknél például az 
élelmiszerbiztonsági kritériumok miatt célszerű feltüntetni a Listeria 
mentességet. A jogszabályok betartása (pl. az élelmiszerbiztonságot 
meghatározó technikai lépések felsorolása) a kötelező minimum, amit 
feltétlenül be kell tartani. A gyártmánylappal kapcsolatos 
kötelezettségeket viszont ajánlatos túlteljesíteni, mivel az a 
minőségirányítás alapdokumentumának számít. A vásárlási döntések 
meghozatalánál az érzékszervi tulajdonságok képezik az egyik 
legfontosabb szempontot a fogyasztók számára. Ajánlatos tehát az elvárt 
érzékszervi tulajdonságok leírása a gyártmánylapon, illetve a pontozásos 
érzékszervi bírálatok csatolása.

Az ősz folyamán -  a Brüsszelből kapott új információk ismeretében -  
a téma folytatására is sor kerül majd Szegeden.

Pallómé Kisérdi Imola és Várkonyi Gábor
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