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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
ellenőrzésével bio minősített alvállalkozó tanúsítványt szerzett, így jelenlegi tevékenységünket 
biotermékek előállításával, kezelésével, palackozásával és raktározásával bővítjük.  
Annak érdekében, hogy a bio jogszabálynak (834/2007/EK és a 889/2008/EK rendelet) és az 
ökológiai gazdálkodás alapfeltételrendszerének eleget tegyünk, valamint az organikus jelző 
használata ne sérüljön a termelési láncban az alábbi teendőkre és intézkedésekre hívom fel a 
figyelmet: 
 
➢ Szőlőtermés vonatkozásában 

- Szüreti szolgáltatásra történő regisztrációkor jelezni kell, hogy bio vagy átállási szőlőre kíván a 

termelő szerződést kötni. 

- A borászati üzemeink időben és térben is meg szeretnék oldani a bio vagy átállási 

szőlőfeldolgozást, emiatt kérnénk, hogy mielőbb tájékoztassanak bennünket a szolgáltatásunk 

igénybevételi szándékáról és a tervezett mennyiségről, hogy a konvencionálistól eltérő színű 

szüretelő ládát be tudjuk szerezni és tervezni tudjuk a biotermékek feldolgozási napjainak 

számát. 

- Bio vagy átállási szőlő esetén, amíg a termelő nem tisztázza a szőlőtermésének státuszát hiteles 

módon, addig a szőlőt nem tudjuk befogadni feldolgozásra, emiatt kérnénk, hogy a szőlő 

származási bizonyítvány kérelem nyomtatvánnyal együtt a biotanúsítványt is hozza magával a 

termelő szőlőátvételkor. 

- Meg kell határozni a termelői szerződésben, hogy a feldolgozásra átvett szőlő milyen fajta, és 
fajtatisztaságú, milyen egészségi állapota esetén kezdhető meg a feldolgozás 
- meg kell határozni írásban a szőlőfeldolgozás módját: egészben préselés/zúzás-bogyózás, 
aromafeltárás és/vagy pektinbontás szükségességét és kivitelezési módját. 
 
➢ Must- és borkezelés 

- Borkészítési technológiánkban jelenleg nem szerepel a spontán erjedési technológia, minden 
esetben alkalmazunk fajélesztőt, tápsó adagolását és a hőmérséklet szabályozását. 
- Azoknak az élesztőknek, tápsóknak, segéd- és adalékanyagoknak az alkalmazásáért és bio 

megfelelőségéért tudunk felelősséget vállalni, amelyeket a Közösségi Gazdaboltból szerzünk be. 

Ettől eltérő szerek használatára is van lehetőség, de eseti jegyzőkönyvben dokumentáljuk, hogy 

a termelő biztosította a borászati adalék- és segédanyagokat és minden esetben kérjük a 

biztonságtechnikai adatlapokat a termékspecifikácival rendelkezésünkre bocsájtani. 

 

➢ Palackozás 

- A palackozási szolgáltatásunkra való jelentkezéskor a termelőnek jeleznie kell, hogy 

biotermékre kívánja a tevékenységünket igénybe venni. 

- A bor beszállításakor kiállított BKO-n fel kell tüntetnie a termelőnek a BIO státuszát a 

termékének, mert csak így tudjuk a borátvételt megkezdeni. 

- A palackozáshoz a csomagolóanyagok esetében a Közösségi Gazdaboltból beszerzett termékek 

esetében tudjuk a TCA-, GMO-mentességet, valamint a BIO-tanúsítványt beszerezni, a szükséges 

termékspecifikációk és migrációs vizsgálatok eredményeit igazolni. Amennyiben a termelő saját 

beszerzésű csomagolóanyagot biztosít a palackozáshoz, abban az esetben eseti jegyzőkönyvet 

állítunk ki és a termelőnek kell a szükséges dokumentumokat biztosítania. 

A borászati tevékenység megkezdése előtti, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-hez való 
bejelentési kötelezettség az Infrastruktúra feladata, amelyet elektronikus formában fogunk 
teljesíteni az ellenőrző szervezet felé a „Feldolgozás bejelentése F-88-10” nyomtatványon és 
a másolatba a termelőt is becsatoljuk. 


