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Tájékoztató mezőgazdasági termelés/kereskedelem/feldolgozás 
 

Az ökológiai termékek árukísérő dokumentumainak jelölésére 
vonatkozó előírások 

 
 
Az ökológiai termékek árukísérő dokumentumain (szállítólevelek, számlák, átvételi 
elismervények) a következő jelölési elemeket kell feltüntetni: 
 
 

1. Ökológiai eredetre való utalás: 
Az áru megjelölésében, illetve a termék nevében utalni kell annak ökológiai eredetére. Ez 
ellenőrzött biotermékek esetén ideális esetben az áru megjelölésében illetve terméknévben a „bio“ 
szó feltüntetésével történik. Átállási termékek esetén ez történhet a termék elnevezésében az 
átállási jelző vagy magyarázó szöveg feltüntetésével: „Az ökológiai gazdálkodásra történő 
átállásból származó termék.“ 
 
 

2. Tanúsító szervezet kódszáma: 
Az árukísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a tanúsító szervezet kódszámát, lehetőség szerint 
az „Tanúsító szervezet“ kifejezés kíséretében. A jelölés szempontjából két lehetőség közül 
választhatunk: 
 
 

A) Az árukísérő dokumentumokon egy magyarázó szöveggel együtt szerepel a tanúsító 
szervezet kódszáma: 

 
 Pl.:  Tanúsító szervezet: HU-ÖKO-02 

 vagy Biotermékeinket ellenőrizte: HU-ÖKO-02 
 

 
B) A tanúsító szervezet kódszáma közvetlenül a termékek neve mellett kerül 
feltüntetésre: 

 
Pl.:  bio alma, HU-ÖKO-02 
            Alma ökológiai gazdálkodásból, HU-ÖKO-02 

 
A kötelező jelölési elemeket a biotermékek bejövő és a kimenő árukísérő dokumentumain is fel kell 
tüntetni és a helyes jelölést az üzemnek rendszeresen felül kell vizsgálnia.  

 

A tanúsító szervezet kódszámának valamint a termékek ökológiai eredetének a biotermékek 
árukísérő dokumentumain történő feltüntetése a vonatkozó EU-bio jogszabályok szerint kötelező. 
A bio alapanyagot beszerző cégek számára a jelölés megkönnyíti az áruátvétel ellenőrzését, ezzel 
indirekt módon csökkentve az ellenőrzés és tanúsítás költségeit. 
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3. Tételazonosító 
 
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az árukísérő dokumentumokon minden esetben 
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. 

 

Magyarázat: 
A jelölés fogalmát és ezáltal a kötelező jelölési elemek használatának helyét az (EU) 848/2018 EU rendelet 
3. cikk 52. pontjában találjuk: 
 
„jelölés”: valamely termékre vonatkozó olyan szó, leírás, védjegy, márkanév, képi információ vagy jel, 
amely a terméket kísérő vagy arra utaló csomagoláson, iraton, feliraton, címkén, gyűrűn vagy fémgyűrűn 
található. 


