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Tanúsító lap
Általános adatok:
Kiindulási azonosító:
Feladat azonosítója:

Tanúsító neve:
Bakos-Morvai Kinga Enikő
Tanúsító telefonszáma:
tanusitas@biokontroll.hu
E-mail cím:

1928554
1962775

Ellenőrzés dátuma:
Ellenőrzés azonosítója:

2022.06.23
Online_1916611_Gyimesine Erika

Partneradatok:
Partner azonosítói:
Név:
Széles Húsüzlet Kft.

Cím:

Nyilvántartási szám: 5607/14_SZ
Szerződéses állapot:
szerződés típusa
Feldolgozó-, forgalmazó tevékenységre
Védjegyhasználati szerződés

9073 Bőny
Rákóczi u. 10.

szerződés státusza
érvényes szerződés
érvényes szerződés

Ellenőri jelentés(ek):
Általános (F-303/13)
Ellenőri és Értékelési jelentés (F-362/4)
EU BIO Elkészítés/Forgalmazás/Export/Import (F-21/20)
VP ökológiai gazdálkodásra tett vállalások felmérése

Tanúsítás (F-193/13)
Tanúsítási döntés alapja:
Megállapítható hiányosság?

Ellenőri és értékelési jelentés
nem

Tanúsítvány kiadása
Partner típusa:
Tanúsítási döntés
Kiállítandó tanúsítvány típusa:
Tanúsított tevékenység(ek):

Gazdasági szereplő
Új tanúsítvány kiadása
(EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet
Elkészítés
Forgalmazás/Forgalomba hozatal
Tanúsítványon szereplő termékkategóriák:
Feldolgozatlan növények és növényi
termékek, beleértve a vetőmagokat és
egyéb növényi szaporítóanyagokat is
Termelési mód:
Állatok és feldolgozatlan állati termékek
Termelési mód:
Feldolgozott, élelmiszernek szánt
mezőgazdasági termékek, az akvakultúra
termékeket is beleértve
Előállítási mód:
Tanúsítvány második részének adatai

Tanúsítvány az alábbi
tevékenységekre adható:
Forgalmazás/forgalomba hozatal

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

igen
ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel
igen
ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel
igen
ökológiai előállítás nem ökológiai előállítással

Igénybe vesz alvállalkozót?
nem
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Tanúsító lap
Elkészítés

igen, alvállalkozó harmadik fél a
felelős

Elkészítés

2021-2022 Kozicz János Attila: sertés vágás
2021-2022 Nagy Lajos: marha,- bivaly vágás
2021-2022 Viola-Hús Kft.: sertés, marha feldolgozás, fagyasztás, címkézés, csomagolás
2022- Ízgyűjtő Kft.: füstölt kolbász gyártás
Kelt: Budapest, 2022.08.23.
Tanúsító aláírása:

Jelen tanúsító lapon találhatók az 'Általános adatok' részben hivatkozott ellenőrzés(ek) során vagy más forrásból tudomásunkra jutott
információk alapján tett megállapítások, előírt javító intézkedések, valamint adott esetekben az ezek alapján hozott tanúsítási döntés. Az
eltérésekhez tartozó következményeket a Szankciókatalógusban foglaltaknak megfelelően jelöljük:
- F betűvel jelöljük a figyelmeztetéseket, ezek a kisebb, tanúsítást nem befolyásoló eltérések (F1, F2, F3). Az F3 figyelmeztetés a
Szankciókatalógus szerinti pótdíj fizetésével jár! Figyelmeztetéssel járó eltérésekre hozott javító intézkedések hatékonyságát
legkésőbb a következő éves helyszíni ellenőrzésen vizsgálni fogjuk!
- SZ betűvel jelöljük a szankciókat, ezek a nagyobb, tanúsítást befolyásoló eltérések (SZ1, SZ2, SZ3). A szankcióval érintett termékek
ökológiai gazdálkodásra való utalással nem hozhatók forgalomba. A jelölési tilalom reklámra, ajánlattételre is vonatkozik!
Szankció
esetén hiánypótlási, illetve fellebbezési lehetősége van, az egyes eltéréseknél jelzettek szerint.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szankcióval járó hiányosságok pótlásának, valamint a fellebbezések elbírálásának ügyintézéséért a Biokontroll-lal
kötött szerződés értelmében díjat számítunk fel.
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