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Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló

EU 2018/848 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerinti minősítő 

tanúsítvány 

1. Dokumentumszám 2. Kategória

Gazdasági szereplő4-01612-2022

3. A gazdasági szereplő neve és címe 4. Ellenőrző szervezet neve, címe és kódszáma

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és 
Forgalmazó Kft. 
2432 Szabadegyháza
Ipartelep 0351/26., Magyarország

Ügyfél kódszáma: 702963

Bio Garancia Magyarország Kft.
1036 Budapest, Magyarország
Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.
www.bio-garancia.hu
HU-ÖKO-02

Ellenőrzési szerződés kelte: 2007.04.25.
Utolsó ellenőrzés időpontja: 2022.04.12.

5. Gazdasági szereplő tevékenysége(i)

¨ Mezőgazdasági termelés

ý Elkészítés

¨ Forgalmazás/Forgalomba hozatal ¨ Import

¨ Tárolás ¨ Export

6. Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkének (7) bekezdésében 

említett termékkategória (termékkategóriák) és a termelési módok

Feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, az akvakultúra-termékeket is 
beleértve

ý

Előállítási mód:

Ökológiai termékek előállításaý

Bio Garancia Magyarország Kft.

 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-690810

2001227HU Verzió 1.0

4/1. oldal
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Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló

EU 2018/848 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerinti minősítő 

tanúsítvány 

Folytatás tanúsítvány száma 4-01612-2022

Termékjegyzék

Az alábbi termékek - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a következők szerint jelölhetők:

az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel

DEXTRODYN bio dextróz-monohidrát (bérfeldolgozás)

Ez az okmány az (EU) 2018/848 rendelettel összhangban került kibocsátásra annak igazolására, 
hogy a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport (válassza ki a megfelelőt) megfelel az említett 
rendeletnek.

A tanúsítvány a megadott időpontig érvényes, amennyiben:
a) A termékek megfelelnek a fenti rendeleteknek.
b) Érvényes ellenőrzési jogviszony.

Szakmai vezető
Farkas Máté

Ügyvezető
Mészáros Dora

7. Dátum, hely: 2022.09.08., Budapest

Név és aláírás a kibocsátó ellenőrző szervezet részéről

8. A tanúsítvány érvényességi ideje: 2022.09.08-től legkésőbb 2024.01.31-ig

Bio Garancia Magyarország Kft.

 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-690810

2001227HU Verzió 1.0

4/2. oldal
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Document Number 4-01612-2022

1. Document number 2. Categorization

Operator4-01612-2022

3. Name and address of the operator 4. Name and address of the control body, code 
number

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és 
Forgalmazó Kft. 
2432 Szabadegyháza
Ipartelep 0351/26., Hungary

Customer No: 702963

Bio Garancia Magyarország Kft.
1036 Budapest, Hungary
Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.
www.bio-garancia.hu
HU-ÖKO-02

Inspection contract since: 2007-04-25
Date of last inspection: 2022-04-12

5. Activity or activities of the operator

¨ Production

ý Preparation

¨ Distribution/Placing on the market ¨ Import

¨ Storing ¨ Export

6. Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 

2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as foodý

Production method:

Production of organic productsý

Bio Garancia Magyarország Kft.

 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-690810

2001227EN Version 1.0
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Document Number 4-01612-2022

Directory of products

The operator's products listed below may be declared as follows:

with terms referring to the organic production

DEXTRODYN organic dextrose monohydrate (processing in subcontracting)

This document has been issuded in accordance with Regulation (EU) 2018/848 and guideline 
"Organic production" to certify that the operator complies with that Regulation.

During this period, the certificate retains its validity only if:
a) The products fulfill specifications.
b) A valid supervisory contract is in evidence.

Representing the department
Farkas Máté

Managing Director
Mészáros Dora

7. Date, place: 2022-09-08, Budapest

Name and signature on behalf of the issuing control body

8. Certificate valid from 2022-09-08 until 2024-01-31

Bio Garancia Magyarország Kft.

 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-690810

2001227EN Version 1.0
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