
 

 
 
 

 

07.03.2023 15:50:18        2000632HU.docx  Information organic milk processing HU Tájékoztató tejfeldolgozó üzemek részére       
  1/2 

Tájékoztató: feldolgozás 

 
Tejfeldolgozó üzemek részére 

 
A következőkben az ökológiai/biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó (EU) 
2018/848 rendelet és a fenti rendelethez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló, valamint végrehaj-
tási rendeletek fontosabb követelményeit emeljük ki, a tejtermékekre vonatkozóan, illetve segítünk 
értelmezni a tejtermékek feldolgozására vonatkozóan, tájékoztatónk azonban nem helyettesíti a 
fenti rendeleteket, hiszen azok minden pontjára részletesen nem tér ki. 
 
A feldolgozást végző üzemnek a fenti rendeletek előírásain túl természetesen meg kell felelnie a 
tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályi követelményeknek, és rendelkeznie kell a szükséges 
hatósági engedélyekkel. Az engedélyköteles létesítményeket az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a 
létesítmény telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős 
főosztálya engedélyezi. Az engedély megléte és bemutatása előtt öko termék előállítása sem vé-
gezhető, és a tevékenység nem tanúsítható. 
 
Tej átvétele: 
 
A vállalkozásnak nyilvántartást kell vezetnie a bio tej beszállítókról, és minden beszállító esetén el 
kell kérnie a beszállítók érvényes tanúsítványának másolatát. Az áruátvétel során minden esetben 
ellenőrizni kell a beérkező alapanyagok ökológiai eredetét az árukísérő dokumentumok felülvizsgá-
latával.  
 
A bio tejet a konvencionális tejtől elkülönítve kell átvenni. Az elkülönítést időben vagy térben (pl. 
külön berendezések használatával) kell megvalósítani. Amennyiben a konvencionális és bio tej 
azonos gyűjtőszivattyún keresztül kerül az egyes kamrákba, a bio tej átvételekor a rendszeren 
először keresztülfolyó mennyiséget konvencionális minőségben kell feldolgozni. Azt, hogy a rend-
szer átöblítésére használt bio tej mennyisége elegendő ahhoz, hogy a bio tej konvencionális tejjel 
ne keveredhessen, az üzemnek igazolnia kell. 
Amennyiben a tej begyűjtése alvállalkozók által történik, azokkal alvállalkozói szerződést kell kötni. 
A tanúsító szervezet a szállítmányozást végző alvállalkozókat ellenőrizheti és esetenként a tartá-
lyokból szúrópróba szerűen mintavételre is sor kerülhet. 
 
Tej átvétele az üzemben/Feldolgozás: 
 
Az ökológiai/bio tej esetén használt pumpákat, berendezéseket az üzemben minden esetben jelöl-
ni kell. Amennyiben azokat konvencionális tej feldolgozására, szállítására is használják, a bio fel-
dolgozást megelőzően minden esetben megfelelően ki kell tisztítani azokat. (Az elvégzett takarítási 
műveleteket dokumentálni kell).  
Az ökológiai/ bio és konvencionális tej begyűjtése és feldolgozása során biztosítani kell a megfele-
lő elkülönítést. A legtöbb tejfeldolgozó üzemben az elválasztás térben, külön szállítócsövek és 
berendezések segítségével valósul meg. A bio tej szállítására használt csőrendszert, valamint a 
feldolgozás során a tej, illetve tejtermékek tárolására használt tartályokat minden esetben jelölni 
kell. A tej útja az átvételtől a feldolgozás egyes fázisain át a csomagolt termékek értékesítéséig 
nyomon követhető kell legyen.  
 
Amennyiben a bio és konvencionális feldolgozás időben elkülönítve, ugyanazon berendezéseken 
történik, a bio feldolgozásra a napi feldolgozás kezdetén vagy a berendezések tisztítását követően 
kerülhet sor.  
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A feldolgozás során felhasználható nem ökológiai illetve nem mezőgazdasági eredetű összetevők 
köre szigorúan szabályozott (lásd. 889/2008/EK r. 27. cikk, IX. melléklet). 
 
Adalék- és segédanyagok: 
 
Az adalékanyagoknak és technológiai segédanyagoknak meg kell felelniük a 2021/1165/EK bizott-
sági rendelet módosított III. mellékletének. 
 
Csak Annatto, Bixin és Norbixin használható sajtok színezésére, azonban ez is csak adott sajttípu-
sok esetében használható (lásd V. melléklet). 
 
A feldolgozás során használt oltókultúrák és enzimek esetén minden esetben szükség van a ter-
mékek a gyártó vagy forgalmazó által kiállított GMO mentességi igazolására az (EU) 2018/848 
rendelet IV. része alapján. Az ehhez szükséges formanyomtatvány (2000847HU) honlapunkon 
elérhető.  
 
Aromák használata esetén csak természetes ízesítőanyagok és ízesítőkészítmények használha-
tók, azaz szintetikus termékek nem. Ezen termékek specifikációján túl a gyártó/forgalmazó által 
kiállított GMO-mentességi igazolásra is szükség van. 
 
Címkézés: 
Az alapvető címkézési előírásokon kívül, az (EU) 2018/848 rendelet címkézési előírásait kell al-
kalmazni. Lásd logóhasználati útmutató. 
 
Anyagmérleg dokumentálása: lásd feldolgozás útmutató 
 
Az átállással és a rendelet előírásaival kapcsolatban keressen minket bizalommal. 

https://intranet.easy-cert.com/qm/Shared%20Documents/2000847HU.pdf
https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2001638HU.pdf
https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000627HU.pdf

