
Tanúsított eljárásból származó termékek

Partneradatok
Név:
Cím:

A tanúsítvány a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona. Érvényességének feltétele a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben foglaltaknak és a fenti előírásoknak való folyamatos 

megfelelés. A tanúsítvány kizárólag melléklettel együtt érvényes.
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Tanúsított eljárás
Ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági termékek előállítása és/vagy forgalmazása

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:

Pécsi Sörfőzde Zrt. 

156284720

7624 Pécs, Alkotmány u. 94. 

A fenti üzem érvényes szerződéssel rendelkezik a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Nyilvántartási szám:

A tanúsítvány kiállítójának jogosultsága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal határozata: 02.4/04154/007/2009 (HU-ÖKO-01)
A NAH által NAH-6-0012/2019 számon akkreditált terméktanúsító szervezet

Ez a tanúsítvány a Tanács 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében és a Bizottság 
889/2008/EK rendeletében előírt ellenőrzések alapján került kiállításra. A bejelentett gazdasági szereplő a 

tevékenységét ellenőrzésnek vetette alá, és megfelel az említett rendeletekben meghatározott 
követelményeknek.

A tanúsítvány a mellékleten feltüntetett érvényességi dátumig vagy visszavonásig, de legfeljebb
2021.12.31.-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2020. 12. 10.  

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyviteli rendszeréből generált elektronikus tanúsítvány, amelynek hitelesített példánya 
a QR kódot leolvasva vagy a pecsétre kattintva jelenik meg.

Egyedi azonosító: 1579784 

feldolgozó

Tanúsító szervezet: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
          1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Üzem típusa

élelmiszer

https://checker.locacredibilia.com/935DEE84D10F1F27A7216E50AEB52F164C5FA117027BC9B3361BCD6C941BD935D23F53CD9AB9816E34732BC5F34B8ECC11A633AF884459B434C8896DE130E9EA


Pécsi Sörfőzde Zrt. 

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY MELLÉKLET

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Minősítő Tanúsítványon felsorolt előírás(ok)ban foglaltaknak való 
megfelelést vizsgálta, és a fenti üzem tevékenységével kapcsolatosan az alábbi termékekre vonatkozóan a 
következőket állapította meg:
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Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

7624 Pécs
Alkotmány u. 94.

Melléklet száma:  

A tanúsítvány melléklet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona, visszavonható a szerződéses 
viszony megszűnése esetén a szerződésben foglaltak szerint, illetve a fenti adatokban bekövetkezett 
változás során. Kizárólag a hitelesített tanúsítvány az érvényes. A melléklet a Minősítő Tanúsítvány 
főoldalával együtt, a kiállítás napjától 2021.12.31-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2020.12.10

Egyedi azonosító: 1579784 

Név:

Cím:

Ellenőrzés(ek) dátuma: 2020.11.16

*Jelölési kategória:
ökológiai: a Tanács 834/2007/EK rendeletének 23. cikk (1) bekezdése (mezőgazdasági alapanyag) vagy 
23. cikk (4) a) pontja (élelmiszer)
átállási: a Bizottság 889/2008/EK rendeletének 62. cikke szerint
ökológiai összetevőt tartalmaz: a Tanács 834/2007/EK rendeletének 23. cikk (4) b) pontja szerint
halat/vadat és ökológiai összetevőt tartalmaz: a Tanács 834/2007/EK rendeletének 23. cikk (4) c) pontja 
szerint

Feldolgozás

szűretlen búzasör

gluténmentes világos sör

szűretlen sör

Termékek Jelölési kategória*

ökológiai

ökológiai

ökológiai


