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Gyártmánylap száma: _______/2013 

 
Gyártmánylap 
(Termék neve) 

  
 

I. Az élelmiszer előállítóra vonatkozó azonosító adatok 
 

1.) Az élelmiszer előállító vállalkozó neve, székhelyének címe, 
adószáma: 

 
Vállalkozás neve 
Vállalkozás címe 
Vállalkozás adószáma 

 
2.) A gyártmánylap szerinti élelmiszer előállítási hely, illetve helyek 

címe: 
 

Az előállító hely pontos címe. Több is megadható. 
                                    

II. Az élelmiszer előállításával kapcsolatos adatok 
 

1.) Az élelmiszer forgalomba hozatala során használt megnevezése: 
 
A termék címkén is szereplő megnevezése 

 
2.) Az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált 

valamennyi összetevő neve, előállítás-kori tömegük csökkenő 
sorrendjében: 

 
Az összetevők felsorolása csökkenő mennyiségben.  

 
3.) A felhasznált adalékanyagok: 
 

Felhasznált adalékanyagok és E számuk 
 

4.) Géntechnológiával módosított szervezet vagy az abból előállított 
termék, összetevőként történő használata esetén a 
géntechnológiával módosított szervezet neve és az azt tartalmazó 
összetevő neve: 

 
A géntechnológiával módosított összetevők vagy felsorolása vagy / 
Nem került felhasználásra 
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5.) Az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek 
és paramétereik felsorolása, felhasznált engedélyezett 
csomagológázok: 

 
A gyártási művelet rövid ismertetése a termék biztonságát meghatározó 
műveletek részletezésével, a szükséges paraméterek meghatározásával. 
 

6.) Csomagolás módja, mennyiségi jellemzők: 
 

Csomagolás leírása, és a csomagolóanyagba kerülő termék 
mennyiségének megadása. 
 

III.  A termék élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzői 
 

1.) A termék előállítására vonatkozó jogszabályok, illetve a Magyar 
Élelmiszerkönyv irányelvei 

 
A termék előállítására vonatkozó jogszabályok pontos felsorolása. 

 
2.) Az élelmiszer fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzői, 

amennyiben azok nem jogszabályi előíráson vagy a Magyar 
Élelmiszerkönyv irányelvén alapulnak vagy azoknál szigorúbb 
értéknek felelnek meg: 

 
Pl. szárazanyag tartalom, sótartalom, stb. 

 
3.) Az érzékszervi jellemzők bírálata során figyelembe veendő, a 

forgalomba hozatalt még nem kizáró, de a kifogástalan 
tulajdonságtól eltérő érzékszervi jellemzők leírása: 

 
A termék érzékszervi tulajdonságainak leírása. A még megfelelő 
érzékszervi tulajdonságok meghatározása. (Amit ha nem ér el, nem 
kerülhet forgalomba) 
 

4.) Önkéntes megkülönböztető megjelölés használata esetén a 
megkülönböztetésre alapot adó jellemzők és az állítás igazolásának 
módja: 

 
Megkülönböztető jelölés esetén annak okának ismertetése, az állítás 
igazolásának módjának ismertetése.  
 

5.) Az élelmiszer minőség megőrzési/fogyaszthatósági időtartama: 
 

A minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő megadása. 
 

6.) Az élelmiszer tárolására vonatkozó különleges feltételek: 
 

Amennyiben releváns. 
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IV.  Gyártmánylap készítésének és módosításának dátuma: 
 

1.) A gyártmánylap készítésének dátuma: 
 

Dátum megadása. 
 

2.) A gyártmánylap módosításának dátuma: 
 

Módosítás dátumának és tárgyának megadása. 
 

V. A gyártmánylap elkészítéséért felelős, valamint az élelmiszer-vállalkozásban az  
      élelmiszer előállításáért szakmailag felelős személy neve és aláírása 

 
1.) A gyártmánylap elkészítésért felelős személy megnevezése: 

 
 
 
 
_________________________________________ 
Felelősneve, aláírása 
 

2.) Az élelmiszer előállításáért szakmailag felelős személy neve: 
 

 
 
 
_________________________________________ 
Felelősneve, aláírása 
 

 
Dátum 
 
 
___________________________________________________________________________ 

A gyártmánylap mintát a DIATRA Mérnöki Iroda Kft készítette és maradéktalanul megfelel a 
82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet gyártmánylapokról szóló előírásainak.  

Amennyiben gyártmánylapra, élelmiszeripari tanácsadásra, technológiai fejlesztésre van  
szüksége, kérjük keressen minket alábbi elérhetőségeink bármelyikén: 

 

DIATRA Mérnöki Iroda Kft 

1161 Budapest, Árpád utca 11. 

Telefon: +36 20 975-6934 

www.diatra.hu 

info@diatra.hu 

 


