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Tervezett besorolás:

vegán vegetáriánus      

Értékelés típusa:    

      

  

      

   

       

  kiskereskedelmi termék félkész/nyers termékEz a termék:

  

  

normál eljárás       gyorsított eljárás

 receptváltozás (Kérjük, tüntesse fel az engedély számát!):

    
 

  

   

     
            

A Kérelmező/Engedélybirtokos neve és címe:

Kapcsolattartó: 
E-mail:
Telefonszám:

Gyártóüzem neve és címe:
ugyanaz, mint a fentiekben (engedélybirtokos) 
eltér az engedélybirtokostól:

Kapcsolattartó: 
E-mail:
Telefonszám:

                                 

      
      

GMP IFS háztartás & személyes higiénia 
BRCGS háztartás & személyes higiénia     HACCP

Egyéb szabványok: Megjegyzés:

           

                     

         

 

Milyen szabványoknak felel meg a gyártóüzem vagy mely tanúsítványokkal rendelkezik? 
   Kérjük, 

jelölje.
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V-védjegy termékleírás űrlap (kozmetikai és háztartási termékek)
Kérjük, olvassa el a mellékletet, mielőtt megadná a kért adatokat.

Kozmetikai termékleírás űrlap 2. változat  Utolsó frissítés 2020.06.17.

1. Általános információk a termékről és a gyártó létesítményről

    

Termék megnevezése:

   Márkanév, egyedi címke stb.:

Termékleírás:

Cikkszáma a kereskedelmi forgalomban 
(lehetőleg GTIN):

Cikkszáma a gyártóüzemben:

A V-védjegy bevezetésének tervezett dátuma:

Tervezett országok, ahol a termék bevezetésre 
kerül:

O O

  WWW.V-LABEL.EU Öko-völgy Alapítvány - veganporta.hu/vedjegy



VEGAN VEGETARIAN INTERNATIONAL

 

  
 
 
 
   

   
  

            
         

            

       

2/7 oldal Copyright © 2020 V-Label GmbH. Minden jog fenntartva.

            

       
        

    

           

     

  

            
        

   

            
        

   

        
       

           
         

       

           
        

    

           
           

         

          

           
        

    

        

             
           

             
           

        

             
           

         

        

          

           
        

    
          

        

             
           

         

          
        

     

         
      

    
   

          
   

   
   

          
   

   
   

          

          
       

  
          

            
        

  

          

        
             

           
         

        

          

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jogilag előírt összetevők listája általában nem tartalmaz 
olyan segédanyagokat, mint az enzimek, hordozók, csomósodásgátlók, fényesítőanyagok, 
extrakciós oldószerek stb.

          

Többkomponensű összetevők esetében az egyes összetevőket külön-külön kell felsorolni.

             
           

         

             
           

         

●

●

●

●

                     

                  

       

Kozmetikai termékleírás űrlap 2. változat  Utolsó frissítés 2020.06.17.

      V-védjegy – Termékek és Szolgáltatások Nemzetközi Védjegye

INCI azonosító  Belső
cikkszám

Szállítói
cikkszámTermék/kereskedelmi név  Szállító neve

A kétes összetevőket a szállítói igazolásban egyértelműen meg kell jelölni az adott termékre 
vonatkozóan. A beszállító neve és az összetevők cikkszámai megkönnyítik számunkra a 
megfelelő dokumentumok azonosítását. Kérjük, egy sort csak egy szállítóra használjon.

A teljes nevet kell feltüntetni, például „viasz” helyett „karnauba viasz”.

2. Az összetevők felsorolása - ideális esetben mennyiségileg csökkenő sorrendben, 
valamint a gyártás során felhasznált feldolgozási segédanyagok, hordozók és más 
hasonló anyagok feltüntetése, amelyekre nem vonatkozik kötelező megjelölés

  WWW.V-LABEL.EU Öko-völgy Alapítvány - veganporta.hu/vedjegy
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Igen Nem     
         

       
      

       

          
        
              
  

         
       

       
      

  
          

        
               

  

          
       

       
      

  
                     

     
        

          
       

       
       

 
             

      
          

  
        

      
        

     
Igen Nem

        
       

       

   Ha igen, kérjük, 
listázza:

Igen Nem     
         
    
   

             
       

          
  

          
       

        
        

          
       

         
        

          
      

             
       
          

  

         fi   
       

          

             
       
          

  

            
       

          

Gyártástechnológia és termékfinomítás
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Igen Nem

Igen Nem
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   Ha igen, kérjük, 
listázza:

V-védjegy – Termékek és Szolgáltatások Nemzetközi Védjegye

             
       
         

   

       
          

       
        

        

             
       
         

   

       

             
       
         

   

 

   

 

Á lati eredetű termékek

3.1 Tartalmaz-e a termék bármiféle állati eredetű összetevőt?

        

       
        

melyik állati összetevő található melyik összetett összetevőben:

3. Adatlap

            
       

        
    

          
       

        
        

            
        

         
  

       
        
        
      

         
  

         
 

          
     

      

       
        

Ide tartozik a többi között a tej, tejzsír, kolosztrum, barom tojás (ideértve 
a tojásalbumint, tojáslizozimot, tojáslecitint), méz, méhviasz, propolisz 
vagy a gyapjúzsír, beleértve az élő juhok gyapjújából származó lanolint is.

3.2 Tartalmaz-e olyan állati eredetű összetevőt a termék, amelyek esetében
 az érintett állatokat nem ölték meg?

Ide tartoznak még a többi között a lipidek, zsírok, olajok, zsírsavak, és 
az elhullott állatokból származó illatanyag, a méhpempő, zselatin, 
halpikkely és kitin, valamint minden más anyag, amelyek miatt 
állatokat öltek le.

Ide tartoznak például a vágóhídi termékek, állati eredetű fehérjék és 
aminosavak vagy más összetevők emlősökből, hüllőkből, madarakból, 
halakból (ideértve az ikrát is), tenger gyümölcseiből, rákfélékből, puha-
testűekből, vadállatokból, rovarokból, valamint az ezekből készült egyéb 
termékek.

3.3 Ha baromfitojást vagy baromfitojás származékával készült termékeket
 használnak, akkor ezek a baromfitojások nem származhatnak ketrecből
 (ideértve a csoportos tartást vagy dúsított ketrecrendszert is).
 Rendelkeznek-e ezt igazoló dokumentumokkal (pl. termékleírások)?

         
 

         
     

        
     

 

         
      

       3.5 Tartalmaz-e a termék olyan összetevőket, amelyeket csontszénnel
tisztítottak (például vazelin, glicerin, finomított növényi olajok)?

       
        
3.6 Tartalmaz-e a termék többkomponensű összetevőket, például állati
 eredetű illatanyagokat/parfümöket? Ha igen, kérjük, sorolja fel, hogy

Ha igen, kérjük, sorolja fel, hogy egyes adott anyagok finomítására, 
szűrésére vagy tisztítására milyen szert használnak:

3.4 Tartalmaz-e a termék finomított, szűrt vagy tisztított folyadékokat vagy
 készítményeket?

  WWW.V-LABEL.EU Öko-völgy Alapítvány - veganporta.hu/vedjegy



VEGAN VEGETARIAN INTERNATIONAL

  
  
  
 
 
  
        

   
   
   
   
 
 
  

    
 
 
  

   
 

   
    
 
 

   
   
  
      
 

 

   
   
  
   
  
  
 

 

  
 

4/7 oldal Copyright © 2020 V-Label GmbH. Minden jog fenntartva.       Kozmetikai termékleírás űrlap 2. változat Utolsó frissítés 2020.06.17.

           
          
               
   

        
     
           
 

         
      
           
        

     

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Ha igen, kérjük, 
listázza:

     
       

         

       
          

         
           

          
   

 
          

           
         

       
     

            
         

            
         

  

* A biotechnológiai módszerek olyan eljárások, amelyekben baktériumok, gombák, 
algák, sejttenyészetek és / vagy egysejtű eukarióták vannak szándékosan hozzáadva az 
összetevők előállításához és / vagy módosításához.

   
   Ha igen, kérjük, 

listázza:

Ha igen, kérjük, 
listázza:

     
    

         
        

           
         

       
       
      

         
        
        

         
        
        

      
         
          
            
       

         
        
 vegán => vegetáriánus => nem vegetáriánus termékek.
         
           
         

         
           

       

         
        

              
            
              
       
           
          
      

Állatkísérletek

     
         
      
          
        
       
    

   

      
      
     

        
        
  

       
           
      

       
           
      

           
        

        
    

Genetikailag módosított élelmiszerek (GMO)

        
        
   

        
        
   

V-védjegy – Termékek és Szolgáltatások Nemzetközi Védjegye

           
        

        
    

        
        
   

        
        
   

        
        
   

       
           
      

         
      
           
        

         
      
           
        

      
      

        
    

           
      

           
          

           
        
      

         
        

         
           

       

       
           
      

        
        
   

3.7 A termék vagy annak valamelyik összetevőjét olyan állati eredetű
 anyagokkal (ibeleértve az oldószereket, enzimeket, hordozóanyagokat)
 állítják elő, amelyeket eddig nem neveztek meg, még akkor sem, ha
 nincsenek vagy csak nyomokban vannak jelen a végtermékben?

3.8. Tartalmaz-e a termék biotechnológiai módszerekkel* előállított
  termékeket (például enzimeket, aminosvakat, vitaminokat, xantánt)?

3.9 Ha igen, használtak-e állati eredetű anyagokat erjesztőanyagként vagy
 táptalajként ezen termékek előállításához?

            
          
3.10   A vegán és nem-vegán termékeket (illetve a vegetáriánus és nem  
   vegetáriánus termékeket) ugyanabban a gyárban dolgozzák-e fel?

3.11 Ha igen, akkor a gyártás minden szakaszát aszerint tervezték-e meg, hogy
 egyetlen állati eredetű (illetve nem-vegetáriánus) anyag sem szennyezheti
 be a terméket még akaratlanul sem?

3.12 Ha ugyanazokat a gyártósorokat használják a V-védjegy termékek elő-
 állításánál, a gyártás sorrendjének a következőnek kell lennie:

Meg kell határozni a megfelelő tisztítási lépéseket a V-védjeggyel 
tanúsított termékek előállítása előtt, abban az esetben, ha az ajánlott 
gyártási rendet nem tartják be. Teljesülnek-e ezek a követelmények?

3.13 Alávetik vagy alávetették-e a végterméket bármilyen állatkísérletnek, akár
 a vállalat (engedélybirtokos), akár a gyártó (ha nem azonos az engedély-
 birtokossal), közvetlenül vagy a cég megbízásából?

Például kutatás, fejlesztés és / vagy termelés céljából, beleértve az állat- 
kísérleteket a hazai és külföldi kormányzati szervek irányítása alatt?
Ugyanez vonatkozik a termékhez kifejlesztett egyes összetevőkre, 
feldolgozási segédanyagokra és egyéb anyagokra.

3.14 Tartalmaz-e az adott termék olyan anyagokat, amelyek (génmódosított)
 GMO-címkézést igényelnek, vagy magát a terméket kell GMO-t
 feltüntető címkével megjelölni?
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Név nyomtatott betűkkel:

Hely, dátum:

Digitális aláírás (választható)

Bélyegző (ha rendelkezésre áll), aláírás

V-védjegy – Termékek és Szolgáltatások Nemzetközi Védjegye

Gyártói igazolás

            
     

            
      

          
          

        
   

            
            

        
    

            
            

        
    

             
                
              
         

              
              

        

              

           
           
         
      

            
      

           
           
         
      

         
         

           
          
          

      

          
         
         
       

          
         
            
       

         
           
          

          
          
          
       

         
           
          

            
             
            

            
       

         

            
           
             

        
          
         
       

          
           
         
    

          

          
          
         
    

         
           
          

            
      

            
       

         

          
          
          
       

          
          
          
       

4.3 A fenti információk betartása szavatolt a termék jövőbeni előállítása során.

          
          
          
       

             
           
           

          
         
         
    

             
       

         

           
           
             

4.4           
           
            

         
           
          

A felsorolt információk bármilyen változásáról előzetesen tájékoztatják az engedélyezőt, 
és a változások foganasításához meg kell várni az engedélyező írásbeli visszaigazolását. 
Ha az adatok módosultak vagy elavultak, az engedélyezőnek frissített adatlapot küldenek.

          
              
          

Az engedélyező és az általa felhatalmazott ellenőrző szervek jogosultak ellenőrizni 
feltételrendszernek való megfelelést a gyártási helyszínen az engedélybirtokossal 
egyeztetve. Ez magába foglalja az ellenőrzéseket és a laboratóriumi vizsgálatokat.

          
         
         
    

4.2 A nyomtatványban megadott információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a függelékben
 leírt irányelvek megismerésével és betartásával került kitöltésre az űrlap. Felsorolásra került
 a termék gyártásához használt összes, kötelező megjelölés nélküli összetevő, feldolgozási 
 segédanyag, hordozóanyag, és egyéb hasonló anyagok.

4.1 Ezen termék megfelel az összes vonatkozó szabványnak és rendeletnek. Szükség vagy kérés
 esetén ezt az engedélyezőnek igazolni szükséges.

4.5 A V-védjegy által engedélyezésre kerülő termék csomagolási tervezetét nyomtatás előtt
 (digitálisan) bemutatják az engedélyezőnek. Ez vonatkozik a csomagolástervezésre és
 címkenyomtatásra is, valamint más megjelenésekre (pl. Internet, szórólap), amelyeken
 szerepel a V-védjegy megjelölés.

WWW.V-LABEL.EU. Öko-völgy Alapítvány  -  veganporta.hu/vedjegy
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Függelék

Tájékoztató a V-védjegyről

          
          

         
           

     

            
           

           
            

     

            
           

           
            

      

A V-védjegy egy nemzetközileg bejegyzett védjegy, amely vegetáriánus és vegán termékeket és 
szolgáltatásokat jelöl. Általa egyszerűvé, gyorssá és biztonságossá válik a fogyasztói döntéshozatal, 
mivel szükségtelenné teszi a termékek összetevőinek ellenőrzését, valamint a termék előállításával 
kapcsolatos információk igénylését. Ez a termékleírás adatlap alapvető része a kozmetikai, a 
testápoló vagy a háztartási termékek V-védjegy engedélyezési folyamatának.

Megjegyzések a dokumentummal és az eljárással kapcsolatban 

Kérjük, termékenként egy termékleírás adatlapot töltsön ki. Ha bizonyos termékek 
összetétele azonos, elegendő csak egy űrlapot kitölteni.

        
       

     
      

          
          

        
    

Minden adatot bizalmasan kezelünk. A jelen termékleírás adatlapon szereplő információk és 
egyéb dokumentumok (például szállítói igazolások és összetevőkre vonatkozó leírások) 
megosztásra kerülhetnek az ellenőrzések és/vagy a laboratóriumi elemzések elvégzésére 
felhatalmazott ellenőrző szervekkel, illetve más engedélyezésre jogosult szervezetekkel.

             
             

         
             

         

           
            

        
         
   

            
             

          
           
    

           
            

       

                
             

            
      

   

 
           

      

A normál értékelési eljárás feldolgozási ideje a munkamennyiségtől és a bonyolultságtól függ, 
és legfeljebb 20 munkanapot vesz igénybe, a kitöltött, hibátlan termékleírás adatlapok és az 
összes szükséges szállítói igazolás beérkezését követően. A gyorsított értékelési eljárás 
általában az összes dokumentum beérkezésétől számított 5 munkanapon belül befejeződik, de 
legfeljebb 10 munkanapot vesz igénybe.

                
             

             
           

      

            
              

             
            

               
     

         
          
             

         
         

       
            

          
          
   

Kétes összetevők

•

          
           

              
          

          
        

             
            

           
     

•

             
            

           
     

             
            

           
     
          

        
         

Minden olyan összetevő, feldolgozási segédanyag, hordozóanyag és hasonló anyag esetében, 
amelyekre nem vonatkozik a kötelező megjelölés, ám ugyanakkor szerepelnek a végtermékben, 
igazolást kérünk a beszállítótól arról, hogy ezek az anyagok megfelelnek a V-védjegy vegán vagy 
vegetáriánus feltételrendszerének. Kivételt általában csak azok a szintetikus és szervetlen 
anyagok képeznek, amelyek előállítása során semmilyen biológiai eredetű anyagot nem 
alkalmaztak, vagy kizárólag csak fizikailag feldolgozott növényi eredetű anyagokat.
A növényi olajok esetében például általában nem kérünk szállítói igazolást, ha azokat 
csak préselték, melegítették vagy szűrték. Kérjük, ezt az összetevő felsorolása után 
tüntesse fel. Szükség van azonban nyilatkozatra, ha a gyártás során oldószereket, 
enzimeket, aktív szenet vagy egyéb feldolgozási segédanyagokat használtak.

             
          

          
         

    

Erre a célra a V-védjegy szállítói igazolás adatlapját kell használni, amelyet a V-védjegy 
képviselőjének honlapján talál a letölthető űrlapok között. Másféle dokumentumokat kizárólag 
akkor fogadhatunk el, mint például másfajta specifikációkat, ha azok tartalmilag egyenértékűek.
Ha egy fent említett összetevőanyagot több beszállítótól is vásárolják, akkor mindegyik cég 
szállítói igazolását be kell nyújtani a mellékletben.

                
             

          

                
             

                  

                
             

           
 

           
      

                
             

          

                
             

           

A gyors feldolgozás érdekében kérjük, hogy tüntesse fel a termék nevét, a cikkszámot (ha 
rendelkezésre áll), és az ‘igazolás’ kifejezést a fájl elnevezésében.

                
             

            

                
             

           

A kétes anyag beszállítójához kapcsolódó változásokról haladéktalanul értesíteni kell az 
engedélyezőt, beleértve egy új szállítói igazolás benyújtását, valamint egy frissített termékleírás 
kitöltését  is (ha az adatok ebben a dokumentumban is változtak).

               
             

            

Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot elektronikusan, írja alá, és küldje el nekünk a pdf-et 
egy elektronikus levélben. A gyors feldolgozás érdekében kérjük, tüntessefel a termék nevét, 
a cikkszámot (ha rendelkezésre áll), és a ‘termékspecifikáció’ kifejezést a fájl elnevezésében.
Az adatlap beküldése előtt kérjük alaposan ellenőrizze, hogy minden rendelkezésre 
álló információt feltüntetett és pontosan kitöltötte az űrlapot.

             
        

         
       

            
        

             
        

            
         

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összes szállítói igazolás, illetve termékleírás adatlap 
rendelkezésre áll a gyártóüzemben. Ezeket egy esetleges helyszíni ellenőrzés során kérhetik.

  WWW.V-LABEL.EU Öko-völgy Alapítvány - veganporta.hu/vedjegy
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