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 1. Módosult a Bizottság 889/2008/EK rendelete

A Bizottság 2014. december 18-i 1358/2014/EU Végrehajtási Rende-
lete a 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak meg-
állapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a víziállatok származása, 
az akvakultúrás állattartási gyakorlat, az ökológiai tenyésztett víziál-
latok takarmánya és az ökológiai akvakultúrás termelésben használ-
ható termékek és anyagok tekintetében történő módosításáról.

A rendelet kizárólag az akvakultúrás partnereket érinti. Letölthető 
a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. honlapjáról (www.biokontroll.hu).

 2. Háromszor módosult a Bizottság
1235/2008/EK rendelete

 1. A Bizottság 2014. november 28-i 1287/2014/EU Végrehajtási 
Rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai ter-
mékek harmadik országból származó behozatalára előírt sza-
bályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meg-
határozásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és 
helyesbítéséről. Letölthető honlapunkról (www.biokontroll.hu).

 2. A Bizottság 2015. január 23-i (EU) 2015/131 Végrehajtási Ren-
delete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek 
harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 
szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról. Letölthető honla-
punkról (www.biokontroll.hu)

 3. Helyesbítés az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel 
való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosí-
tását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, vala-
mint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2012. de cem ber 3-i 1220/2012/EU tanácsi rendelethez. 
Letölthető honlapunkról (www.biokontroll.hu)

 3. Módosult a 34/2013 VM rendelet

A földművelésügyi miniszter 34/2014. (XII. 12.) FM rendelete a ter-
melői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásá-
ról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 
14.) VM rendelet módosításáról. A rendelet letölthető a Biokontroll 
Hungária Nonprofi t Kft. honlapján: http://www.biokontroll.hu/cms/
images/downloads/jogszabalyok/miniszteri_rendelet_34-2014.pdf.

 4. Az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v7 verzió-
számhoz tartozó változásai

A Bevezetés utolsó mondata és keltezése az alábbira módosul:
Alap-feltételrendszerünkben a 2015. január 1-ig megjelent és 
hatályba lépett jogszabályokat vettük fi gyelembe.
Budapest, 2015. január 15.

3.1. Általános előírások minden jelölési kategóriában c. fejezet 1) 
bekezdésében „Magyarországon az „ökológiai”, az EU többi tagor-
szágának nyelvén a következő megnevezések a hivatalosak:” mon-
dat utáni felsorolás az alábbival egészül ki: HR: ekološki.
3.8. Ideiglenes jelölési szabályok c. fejezet 1) bekezdése törlésre kerül.

4. Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 
c. fejezet 1) bekezdése az alábbira módosul:

1) Az ökológiai növényi termékek termelése során – kivéve a 
vegetatív szaporítóanyagokat és vetőmagokat – az 5., gomba-
termesztésben a 6., az EU bio rendeletekben részletesen sza-
bályozott állatok tartásánál a 7.1., méhészetben a 7.2., az EU 
bio rendeletekben részletesen szabályozott édesvízi haltartás-
nál a 7.3.B), vadaskerti vadtartásnál a 7.4., nyúltartásnál a 7.5., 
a fürjtartásnál a 7.6. fejezet követelményeit kell betartani, össz-
hangban az EU bio rendeletekkel.

7.1.2. Szokványos (nem ökológiai) állatok bevonása a biogazdál-
kodásba c. fejezet módosításai:

3) bekezdésének az alábbi, utolsó mondata törlésre kerül: Ezt a 
rendelkezést 2012-ben az EU felülvizsgálja, mert szándéka a 
lehetőség fokozatos megszüntetése.

7) bekezdés ii) pontja az alábbira módosult:
ii) a szokványos, legfeljebb 18 hetes tojójércék az ökológiai állat-

tartásba 2017. december 31-ig bevonhatók, ha ökológiai jér-
cék nem kaphatók, de csak akkor, ha az ökológiai takarmányo-
zás és állatgyógyászat előírásai szerint nevelték fel őket.

7.1.3. Az állatok elhelyezésére vonatkozó szabályok c. fejezet 5) 
bekezdése törlésre kerül.
7.1.3.3. Szabadtéri területekhez való jutás c. fejezet 2) bekezdése 
törlésre kerül.
7.1.5. Az állatokkal való bánás c. fejezet 8) bekezdése törlésre kerül.
7.1.6.4. Szokványos takarmány c. fejezet 1) c) bekezdése az aláb-
bira módosul:

1) c) Szokványos fehérjetakarmányok akkor használhatók, ha a 
gazdálkodók nem tudnak kizárólag bio takarmányt besze-
rezni. Szokványos takarmány 2015-ben, 2016-ban és 2017-
ben a nem növényevő fajok (sertés, baromfi ) esetében hasz-
nálható aránya – 12 hónapra számítva – legfeljebb 5% lehet.

      Az értéket évente, a mezőgazdasági eredetű takarmány 
szárazanyagtartalmának százalékos arányaként kell kiszá-
mítani.

Összefoglalás az állattartásról (alapesetekre) c. fejezet módosításai:
– Az állatok származása c. rész utolsó mondata az alábbira 

módosul: 
Ezeken túl bevonhatók a 3 naposnál fi atalabb baromfi k (hús és tojás 
céljára), de a tojójércék (2017. december 31-ig) még 18 hetes koru-
kig is, ha három napos koruk után a bio előírásoknak megfelelően 
takarmányozták és kezelték őket állategészségügyi szempontból.

– Takarmányozás c. rész harmadik mondata az alábbira módosul:
Szokványos fehérjetakarmány a sertés és a baromfi  esetében az 
éves szárazanyagban kifejezve 2017-ig évi 5% lehet, napi 25% 
korlát mellett.

7.3. fejezet címe az alábbira módosul:
7.3. Az EU bio rendeletekben részletesen szabályozott akva-

kultúra halastavi haltartás előírásai, a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft. saját előírásai szerint.

(A saját előírás alkalmazásának lehetősége az EU bio rendeletek 
értelmében 2015. január 1-ig állt fenn.)
7.3. fejezet tartalma teljes egészében törlésre kerül.
7.3. B Az EU biorendeletekben részletesen szabályozott édesvízi 
haltartás előírásai (A más akvakultúrák, egyéb tenyésztett vízi-
állatok és a tengeri moszat előállítása során az EU bio rendeletek 
előírásai közvetlenül alkalmazandók.) c. fejezet első bekezdése az 
alábbira módosul:
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1) Ezt az előírást a Biokontoll feltételrendszere szerint édesvízi hal-
tartást folytató valamennyi gazdasági szereplőknek alkalmaznia 
kell, azzal, hogy a 2009. augusztus 13-a előtt megkezdett ökoló-
giai halastavi haltartást a 7.3. pont szerint 2015. január 1-ig lehe-
tett folytatni, azt követően ezt is csak a 7.3. B) pont szerint. 

7.3.B 1. A halak származására vonatkozó szabályok c. fejezet 5) 
bekezdése az alábbira módosul:

5) Termelési célból az ökológiai halivadékon kívül csak a vadon 
élő halivadékok begyűjtéséből származó ivadékot szabad 
bevonni az ökológiai halgazdaságba. Az ivadék termelési 
célú begyűjtése vizes élőhelyeken alkalmazott hagyományos, 
extenzív haltartási rendszerből történhet, ha:
i) a szóban forgó halállományok esetében az illetékes ható-

ság az érintett faj fenntartható használata érdekében 
hagyta jóvá az utánpótlást, és

ii) az állatokat kizárólag a környezetükben természetes módon 
is rendelkezésre álló takarmánnyal etetik.

7.3.B 4.1. A takarmányozás általános előírásai c. fejezet az alábbi, 
4) bekezdéssel egészül ki:

4) Az ökológiai tartásból származó ivadékok lárváinak nevelése 
során a hagyományos fi toplankton és zooplankton takar-
mányként felhasználható.

7.3.B 4.2. A húsevő víziállatok takarmányozására vonatkozó külön-
leges szabályok c. fejezet az alábbira módosul:

1) A húsevő víziállatok takarmányának beszerzése során a követ-
kező alapelveket kell érvényre juttatni:
a) felhasználhatók az akvakultúrákból származó ökológiai 

takarmányok;
b) felhasználható az ökológiai akvakultúrák vágási hulladékból 

nyert halliszt és halolaj;
c) fenntartható halgazdaságokban emberi fogyasztás céljára 

kifogott halból származó vágási hulladékból nyert halliszt, 
halolaj és más összetevők;

d) ökológiai eredetű növényi vagy állati takarmány-alapanyagok;
e) felhasználhatók az egész halból származó takarmányok, 

amelyeket az illetékes hatóság által az 1380/2013/EU euró-
pai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt elvekkel össz-
hangban elismert rendszer keretében fenntarthatónak 
minősített halászat keretében fogtak.

2) –
3) A takarmány legfeljebb 60%-ban tartalmazhat ökológiai növé-

nyi terméket.
4) A pisztráng takarmányozására elsősorban ökológiai forrásból, 

például ökológiai termelésből származó rákfélék páncéljából 
származó asztaxantin használható, az említett állatok élet-
tani szükségleteinek határáig. Ha nem állnak rendelkezésre 
ökológiai források, akkor a természetes forrásból származó 
asztaxantin (pl. Pfaffi  a élesztőgombából) is felhasználható.

5) Pisztráng takarmányában a fermentáció útján előállított 
hisztidin alkalmazása abban az esetben engedélyezett, ha az 
(1) bekezdésben felsorolt takarmányforrások nem biztosíta-
nak elegendő mennyiségű hisztidint a halak táplálkozási szük-
ségleteinek kielégítéséhez és a szürkehályog kialakulásának 
megakadályozásához.

7.3.B 5.1. Betegség megelőzés c. fejezet 5) bekezdése az alábbira 
módosul:

5) A külső élősködők elleni biológiai védekezés érdekében csak 
egészséges, nem fertőzött halakat lehet behozni a gazdaságba, 

valamint édesvíz-, tengervíz- és nátrium-klorid-oldatokat lehet 
felhasználni.

7.3.B 5.2. A halak és a tavak kezelése c. fejezet az alábbi, 7) bekez-
déssel egészül ki: 

7) Az állománysűrűség és az állattartási helyes gyakorlatának 
megvalósulása és a halak jólétére kifejtett hatás megítéléshez 
folyamatosan ellenőrizni kell a halak állapotát (pl. az uszony 
sérülése, más típusú sérülések, növekedési ütem, viselkedés és 
általános egészségi állapot), továbbá a víz minőségét.

Összefoglalás az édesvízi haltartásról c. fejezet módosításai:
– A halak eredete c. rész utolsó mondata az alábbira módosul: 

A feltöltő vízzel bekerülő és a természetes rendszerekből és ter-
mészetszerű halgazdálkodásból származó ivadék bevonható az 
ökológiai halgazdaságba.

– A halak ellátása c. rész utolsó mondata az alábbira módosul:
A ragadozó halak takarmányozására bio halgazdaságból kikerülő 
hal, halliszt és halolaj, (korlátozott mennyiségben) bio növényi 
termék és fenntartható halgazdálkodásból származó hal eredetű 
takarmányok is alkalmazhatók.

7.5.4. Takarmányozás (a nyulakra vonatkozó különleges előírá-
sok) c. fejezet 3) bekezdésének első mondata az alábbira módosul:

3) A hagyományos takarmány engedélyezett részaránya éves 
átlagban legfeljebb 5% lehet a 2017. december 31-ig tartó 
átmeneti időszakban.

7.6.4. Takarmányozás (a fürjekre vonatkozó különleges előírások)
c. rész 2) bekezdésének első mondata az alábbira módosul:

2) A hagyományos fehérjetakarmány engedélyezett részaránya 
éves átlagban, szárazanyagban kifejezve legfeljebb 5% lehet a 
2017. december 31-ig tartó időszakban.

9.1.2. Az élelmiszer feldolgozás során alkalmazható anyagok c. 
fejezet módosításai:
– 1) a) bekezdés az alábbira módosul:

1) a) Az EU bio rendeletek pozitív listáin felsorolt anyagok (8. 
melléklet). (Az EU keresi a nitritek/nitrátok helyett bizton-
ságosan használható anyagokat és szorgalmazza a biohús 
feldolgozók számára a kiváltó eljárásokról, valamint a higié-
niáról szóló képzési programok beindítását);

– 4) bekezdés utolsó mondata törlésre kerül.
7. melléklet: Tisztításra és fertőtlenítésre használható anyagok c. 
melléklet 2. pontja az alábbira módosul:

2. A tengerimoszat termelésben és tenyészett víziállatok terme-
lésében alkalmazott tisztító és fertőtlenítő termékek
2.1. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollété-

ben való tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek, 
amennyiben a 834/2007/EK rendelet 16. cikkének (1) bekez-
dése és különösen az 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint megfelelnek a vonatkozó uniós és 
nemzeti rendelkezéseknek, az alábbi hatóanyagokat tartal-
mazhatják: 
– ózon 
– nátrium-hipoklorit 
– kalcium-hipoklorit 
– kalcium-hidroxid 
– kalcium-oxid 
– nátrium-hidroxid 
– alkohol 
– rézszulfát: kizárólag 2015. december 31-ig 
– kálium-permanganát
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– természetes kaméliamagból készült kaméliaolaj-készít-
mény (tea seed cake); (használata a garnélarák-terme-
lésre korlátozódik)

– kálium-peroxo-mono szul fát és nátrium-klorid hipoklóros  -
savat eredményező keveréke. 

2.2. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollété-
ben vagy jelenlétében való tisztítására és fertőtlenítésére 
szolgáló termékek, amennyiben a 834/2007/EK rendelet 16. 
cikke (1) bekezdése, valamint különösen az 528/2012/EU ren-
delet és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerint megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti rendelke-
zéseknek, az alábbi hatóanyagokat tartalmazhatják: 
– mészkő (kalcium-karbonát) a pH szabályozására 
– dolomit a pH kiigazítására (használata a garnélarák-ter-

melésre korlátozódik) 
– nátrium-klorid 
– hidrogén-peroxid 
– nátrium-perkarbonát 
– szerves savak (ecetsav, tejsav, citromsav) 
– huminsav 
– peroxi-ecetsav 
– perecetsav és peroktánsav 
– jodoforok (csak ikra jelenlétében)

11. melléklet: A külön engedélyek kiadására, bejelentések fogadá-
sára stb. felhatalmazott hatóságok/szervezetek c. melléklet Állat-
tenyésztés c. táblázatának 7.1.3. 5) pontra hivatkozó sorai törlésre 
kerülnek.
12. melléklet: Az EU bio jogszabályok és az EU és hazai hivatkozott 
joghelyek az Alap-feltételrendszerben c. melléklet 2. táblázata az 
alábbi sorokkal egészül ki:

2. Hivatkozott joghelyek az Alap-feltételrendszerben

Anyag, eljárás Jogszabály Rész Alap-feltétel-
rendszer

Akvakultúrában tisztí-
tásra és fertőtlenítésre 
használható termékek

528/2012/EU euró-
pai parlamenti és 
tanácsi rendelet

– 7. melléklet
2. pont

Akvakultúrában tisztí-
tásra és fertőtlenítésre 
használható termékek

2001/82/EK európai 
parlamenti és 
tanácsi irányelv

– 7. melléklet
2. pont

22. melléklet: Az állati termékek antibiotikum mentességére vonat-
kozó igazolás c. melléklet módosítása:

 – „(2) A XIIb. pont szerinti megfelelő bejegyzések:” – a felsorolás az 
alábbival egészül ki:
– horvátul: Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez 

uporabe antibiotika
A fenti változások hatályba lépésének dátuma: 2015. április 1.

 5. A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. 2015. évi 
ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, 
vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék 
előállítás, bioboltok esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 14 900 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 14 900 Ft/meg-

kezdett óra + 27% áfa;
 • utazás időtartamára: 5 800 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 27 500 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 56 000 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántar-
tási díj és 27 500 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

 • kiskereskedelmi egységek (bioboltok, végső fogyasztónak tör-
ténő értékesítés): 56 000 Ft/év + 27% áfa.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés 
időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

Csoport Díj

Szántóföldi növény (Ft/ha) 3200 + 27% áfa

Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény (Ft/ha) 5700 + 27% áfa

Nem termő ültetvény (Ft/ha) 3200 + 27% áfa

Szálastakarmány, zöldtrágyanövény (Ft/ha) 2100 + 27% áfa

Telepített gyep (Ft/ha) 280 + 27% áfa

Ősgyep, vagy 5 évnél régebben telepített gyep (Ft/ha) 210 + 27% áfa

Ugaroltatott terület (Ft/ha) 1000 + 27% áfa

Üvegház, fólia (Ft/m2) 33 + 27% áfa

Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség esetén) Ft/sz.á. 1500 + 27% áfa

Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség felett, illetve alatt) 
(Ft/sz.á.)

2300 + 27% áfa

Halastó (Ft/ha) 940 + 27% áfa

Méhészet (Ft/család) 250 + 27% áfa

Minimáldíj (Ft) 83 500 + 27% áfa

 6. Kötelező adatszolgáltatás
(a hatályos jogszabályok írják elő!)

Kérjük, hogy a Biokultúra újság 2015/1 számába berakott ÉVES 
ADATKÖZLŐ LAP 2015 (F-19/19) nyomtatvány fi gyelmes elolvasá-
sát, a megváltozott vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitölté-
sét, és 2015. március 31-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen 
hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

FELHÍVÁS A KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉRE

A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. szinte kizárólag a Part-
nerek által befi zetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. 
Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett 
időpontig fi zesse meg az ellenőrzési, nyilvántartási, tanúsítási 
szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll 
Hungária Nonprofi t Kft. kénytelen a gazdasági életben álta-
lánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások 
behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján 
visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján meg-
tagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek 
alkalmazása feszültségekkel jár, és leggyakrabban jelentős 
mértékben emeli a tartozás-állományt, oly módon, hogy az a 
Partnernél költségként jelenik meg, nálunk meg nem eredmé-
nyez többletbevételt, hanem a pénz máshová vándorol: jogá-
szokhoz, bíróságokhoz, ne adja Isten végrehajtókhoz. 
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Partnereink nálunk nyilvántartott adatait külön lapon tüntet-
tük fel. Ez az adatlap meghatalmazásként is szolgál, ezért kérjük 
fi gyelmes elolvasását, javítását és kitöltését.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2015 (F-19/19) faxon, 
szkennelve, e-levélben (e-mailben) az info@biokontroll.hu címre 
is beküldhető (ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át 
megőrizni!). 

Késedelmes adatközlés esetén F3 fi gyelmeztetés („Eljárások 
listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül 
kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak 
kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, 
amennyiben erre március 31-e után kerül sor, akkor az F3 fi gyel-
meztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az 
ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor 
az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végez-
hetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli 
időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Szankciókatalógus-
ban” rögzített díj megfi zetése mellett.

 7. Kapcsolattartás

Kérjük T. Partnereinket, hogy a küldeményeiket – az iktatás zavar-
talansága végett – csak egyféle módon (vagy postai úton, vagy 
faxon, vagy szkennelve e-levélben csak az info@biokontroll.hu 
címre) küldjék meg. A beérkező leveleket haladéktalanul iktatjuk 
és a felelősnek továbbítjuk.

 8. A behajtási költségátalány

 A NAV Ügyfél kapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya által 
kiadottak nyomán. A behajtási költségátalány jogintézmé-
nyét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi 
Ptk.) 2013. július 1-től hatályos 301/A. § (3) bekezdése, majd 
ezzel azonos módon a 2015. március 15-én hatályba lépett új 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése szabályozza. 
Ennek értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén 

a partner fi zetési késedelembe esik, köteles a Nonprofi t Kft.-nek a 
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 (negy-
ven) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfi zetési köte-
lezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama 
alapján meghatározott forintösszeget megfi zetni. E kötelezettség 
teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei – 
mint például a késedelmi kamatfi zetési kötelezettség – alól; a kárté-
rítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. 

A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt 40 eurónál alacso-
nyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

A behajtási költségátalány jellemzője, hogy
– az a késedelembe esés napjától esedékesen külön erre vonat-

kozó fi zetési felszólítás hiányában is megilleti a Nonprofi t Kft.-t;
– a behajtási költségátalány összege független attól, hogy a 

partnernek milyen mértékű pénztartozás késedelmes meg-
fi zetése után kell azt megfi zetnie és attól is, hogy a késede-
lembe esés mikor történt, illetve mekkora időtartamot jelent;

– késedelmenként és nem számlánként követelhető az adós 
partnertől (ha a felek részletfi zetésben állapodtak meg, akkor 
a költségátalány annyi részlet után érvényesíthető, amennyi 

részlet megfi zetésével az adós partner késedelembe esett);
 – abban az esetben is követelhető, ha a Nonprofi t Kft.-nek téte-

lesen kimutatható behajtási költsége nem keletkezett;
 – attól is függetlenül érvényesíthető, hogy a partner felróha-

tóan esett-e késedelembe, illetve a késedelmét kimentette-e, 
vagy sem;

 – a szerződésben – a késedelmes fi zetést megelőzően – elen-
gedni, kizárni nem lehet;

 – a késedelmi kamat összegén felül – attól függetlenül is – érvé-
nyesíthető.

A behajtási költségátalány – behajtási költségátalány jogcímen 
– mind perben, mind peren kívül érvényesíthető.

  A behajtási költségátalány a partneri oldalon. A partner a 
fi zetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszá-
molt, fi zetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcso-
lódó behajtási költségátalányt a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 81. § (2) bekezdés b) pontja alap-
ján egyéb ráfordításként kell, hogy elszámolja.
Számviteli szempontból tehát a behajtási költségátalány tartozás-

nak minősül, azt kötelezettségként szükséges a partner könyveiben 
rögzíteni. Erre nem csak abban az esetben van szükség, ha a Nonprofi t 
Kft. azt – önként történő teljesítés hiányában – ténylegesen követelte 
az adós partnertől, tekintettel arra, hogy a fi zetési kötelezettség a jog-
szabály alapján a késedelembeesés tényével beáll. 

A Nonprofi t Kft. részéről behajtási költségátalányt az Áfa tör-
vény szerinti bizonylattal nem kell kísérni.

A fenti rendelkezések a 2013. július 1. napjától kötött szerződésekre 
alkalmazandóak.

 9. A T-2/18 számú Tápanyag és
növényvédőszer lista kiegészítése

A 2014/2 lapszámunkban közzétett T-2/18 számú Tápanyag és 
növény    védőszer lista kiegészítéseként közzétesszük az előző lap-
zárta óta ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak ítélt készítményeket. 
Az EU bio rendeletek értelmében a mellékletében felsorolt tápanya-
gokat és növényvédelmi céllal használható anyagokat a gazdálkodó 
szervezetek külön engedélyek nélkül használhatják, ha a vetésforgó, 
az ökológiai gazdálkodásból származó trágya, a biodinamikus pre-
parátumok és a károsítások megelőzése nem vezet, vagy várhatóan 
nem fog eredményre vezetni. Az ilyen hatóanyagok felhasználásá-
nak indokoltságát igazolni kell a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. 
számára, általában az éves átfogó ellenőrzés során.
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