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A honlapunkról a Certificates-Tanúsítványok menüpont alatt valamint a http://www.easycert.com/htm/zertifikate.htm linken közvetlenül elérhető az Easy-Cert online tanúsítványkereső és
nyilvántartó program.
Az Easy-Cert egy nemzetközi platform, mely az ökológiai termékek hitelességének és
átláthatóságának érdekében lehetővé teszi az érvényes biotanúsítványok elektronikus
lekérdezhetőségét. Az oldalon hozzáférhetőek számos más külföldi tanúsító szervezet - köztük az
anyacégünk (Austria Bio Garantie) és a svájci partner-szervezetünk (Bio.inspecta) tanúsítványai is.
Az itt szereplő tanúsítványok érvényessége a lekérdezés időpontjában garantált.
Elektronikus tanúsítványok lekérdezése az EASY-CERT segítségével
EGYSZERŰ KERESÉS (SIMPLE SEARCH):

Adjuk meg a keresni kívánt vállalkozás adatait:
- Operator number / regisztrációs számát: 6 jegyű szám, mely esetünkben a tanúsítványok
jobb alsó sarkában található
- Name / nevét
- Postcode / irányító számát
- Place / helységet
- Ezután válasszuk ki az országot (Country): Magyarország esetén: Hungary
A keresőprogram lehetőséget ad arra, hogy akár egyetlen paraméter megadásával keressünk,
azonban felhívjuk figyelmüket, hogy teljesen pontos keresési eredmény eléréséhez minél több
adat megadása szükséges.
A keresési paraméterek megadását követően kattintsunk a Search / keresés szóra.
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A keresési eredmény kilistázásra kerül, ahol a Details szóra kattintva elérhetővé válik a
vállalkozás tanúsítványa.

Láthatóvá válnak a vállalakozás adatai, a tanúsítvány száma, érvényességi ideje. A pdf-re kattintva
pedig megtekinthető a vállalkozás elektronikus tanúsítványa, mely a lekérdezés pillanatában
érvényes.
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A Back to results/ vissza, majd a vissza a kereséshez/Back to search- ra kattintva újabb
keresést indíthatunk.
Sikertelen keresési eredmény esetén az alábbiakat olvashatjuk „No entries found” Ebben az
esetben a Back to search /vissza a kereséshez-re kattintva ellenőrizze, hogy minden adatot
helyesen adott-e meg a keresni kívánt vállalkozásról.

4

RÉSZLETES KERESÉS (EXTENDED SEARCH):

Az egyszerű keresés adatait kibővítve lehetőség van a vállalkozások a Certificate number/
tanúsítvány száma, Inspection category/ ellenőrző szervezet valamint a Standard/ a tanúsítás
alapjául szolgáló előírásrendszer szerinti keresésre.
A Hungária Öko Garancia Kft. EU-bio rendeletek szerint tanúsított partnereit a következő
beállításokkal kérdezheti le:
- Inspection Category / ellenőrző szervezetnél válassza ki a legördülő menüből:
Hungária Öko Garancia
- Standardnál válassza ki: EU-Bio-Verordnung EG 834/2007
- Country / országnál válassza Hungary/Magyarország
Majd a keresésre kattintva a keresés eredményeként kilistázásra kerül minden általunk tanúsított
gazdasági szereplő.
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PRÉMIUM KERESÉS (PREMIUM SEARCH):

Van lehetőség kultúránként, állat fajtánként valamint termékkategóriánként is keresni, melyeket a
legördülő menü segítségével tudjuk megadni.
Amennyiben a program használatával kapcsolatban kérdés merül fel, keresse munkatársainkat a
következő elérhetőségeken: tel: 1/336-0533; info@okogarancia.hu.
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