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Tájékoztató kereskedelem/feldolgozás
A bérfeldolgozásban előállított termékek címkéinek jelölése
Az alábbi előírások vonatkoznak minden olyan termék jelölésére, melyet bérfeldolgozó állít elő.
Példa: Egy áruházlánc (vagy kereskedő) megbíz egy feldolgozóüzemet, hogy a sajátmárkás illetve
az általa forgalmazott termékeket csomagolja és címkézze. Az áruházlánc „A“ tanúsító szervezet
által ellenőrzött, vagy nem áll ellenőrzés alatt (csak végfogyasztók részére történő értékesítés
esetén lehetséges!) A feldolgozóüzemet „B“ tanúsító szervezet ellenőrzi. A gyártás utolsó fázisát,
illetve a címkézést a feldolgozóüzem végzi, azonban a címkéken ő, mint gyártó nem kerül
feltüntetésre. Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetekben mely tanúsító szervezet kódszámát kell
feltüntetni a címkéken?
Az általános előírások ebben az esetben is változatlanok:


A termék kereskedelmi megnevezésében szerepelnie kell a bio/ökológiai eredetre való
utalásnak. Ez a termék neve előtt rövid formában, vagy az egyértelműség kedvéért a
terméknév mögött, hosszabb formában is szerepelhet.
Pl.:

Bio alma-, répalé

vagy


Bio alma-/répalé ökológiai gazdálkodásból,
Alma-/répalé ökológiai gazdálkodásból

Az összetevők felsorolásában (amennyiben annak megadása az egyéb jelölésre vonatkozó
joszabályok szerint kötelező), fel kell tüntetni, mely összetevők származnak ökológiai
gazdálkodásból. A bio eredetre való utalás szerepelhet az összetevő mellett rövid vagy
hosszabb formában, illetve egyéb jelölési elemekkel, pl. az összetevők csillagozásával *.

vagy

Ökológiai gazdálkodásból származó összetevők*:
almalé*, répalé*, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav

Tanúsító szervezet kódszámának feltüntetése
Bérfeldolgozás esetén a következő módon kell a tanúsító szervezet kódszámát feltüntetni a
címkéken:
Az utolsó árumanipulálást végző feldolgozóüzemet nem kell feltüntetni a címkéken, azonban
tanúsító szervezetének kódszáma a mezőgazdasági alapanyagok eredetmegjelölésével együtt, két
sorban egymás alatt feltüntetendő. Ezen adatokat ideális esetben közvetlenül az EU-logó alatt
vagy mellett kell feltüntetni, de mindenképp azzal egy látómezőben.
A forgalmazó vagy az áruházlánc tanústó szervezetének kódszámát nem kötelező feltüntetni a
címkén. Amennyiben feltüntetésre kerül, akkor kizárólag olyan formában tehető, hogy az a
fogyasztók számára nem félrevezető. A forgalmazó tanúsító szervezete közvetlenül a kereskedő
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neve és címe mellett szerepel, vagy további magyarázó szöveggel kísérve: pl.: A forgalmazót
ellenőrizte: HU-ÖKO-02
A termékek címkéin a vonatkozó előírásoknak megfelelően fel kell tüntetni:
 Termék mennyisége
 Tételazonosító (36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 8§. (4) (5) bekezdés)
Élelmiszer kizárólag tételazonosító jelöléssel ellátva hozható forgalomba. Egy tételnek
tekintendő az élelmiszerek azon csoportja, amelyeket azonos körülmények között termeltek meg,
állítottak elő vagy csomagoltak.
Az élelmiszer termelője, előállítója, csomagolója vagy az Európai Gazdasági Térség valamely
szerződő államában székhellyel rendelkező első forgalmazója határozza meg, hogy mi minősül
egy tételnek, és felelős a tételazonosító jelölés feltüntetéséért.
A tételazonosító jelölés előtt „L” betűt kell feltüntetni, kivéve, ha az adott jelölés világosan
megkülönböztethető az élelmiszer egyéb jelöléseitől.
A tételazonosító jelölést jól láthatóan, tisztán olvashatóan, kitörölhetetlenül kell feltüntetni:
az előrecsomagolt élelmiszereknél a csomagoláson vagy az élelmiszerhez rögzített címkén,
a nem előrecsomagolt élelmiszereknél a nem a végső fogyasztóhoz kerülő csomagoláson
vagy tárolóedényen, ennek hiányában a kísérő dokumentumon.

Pl.: Tökmag címke – a forgalmazó a HU-ÖKO-02 (Hungária Öko Garancia Kft.) által ellenőrzött, a gyártót (csomagolás
és címkézés) pedig az AT-BIO-902 kódszámú (SGS-Austria Controll) ellenőrzi.

Bio tökmag
AT-BIO-902
Nem EU-mezőgazdaság

ökológiai
gazdálkodásból

Netto tömeg: 5 kg
A forgalmazót ellenőrizte: HU-ÖKO-02

Forgalmazó:
ABC Áruház Kft.
Minta u.1
2020 Mintafalva; a forgalmazót
ellenőrizte: HU-ÖKO-02

Minőségét megőrzi: 29.01.2019

vagy

Bio tökmag
AT-BIO-902
Nem EU-mezőgazdaság

ökológiai
gazdálkodásból

Forgalmazó:
ABC Áruház Kft.
Minta u.1
2020 Mintafalva;

Netto tömeg: 5 kg
Minőségét megőrzi: 29.01.2019
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