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 1. A NÉBIH Szankciókatalógust érintő intézkedése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által hozott határo-
zat alapján „Az eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való 
eltérésekre (Szankciókatalógus)” alábbi pontjaiban meghatározott 
szankciókat a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. 2016. január 
25-től nem alkalmazhatja.

•  9.4. Tiltott készítménnyel csávázott szaporítóanyag felhasz-
nálása.

• 13.1. Engedély nélküli állatbeszerzés, amikor engedélyezhető 
lett volna.

•  13.2. Engedély nélküli állatbeszerzés, amikor nem lett volna 
engedélyezhető (ha értelmezhető).

•  13.3. Szokványos állatok bevonása nem felel meg az elő-
írásoknak.

•  29.2. A szükséges hatósági engedélyek hiánya.
A változások és az új eljárások elolvashatók a www.biokontroll.hu

honlapon a Közlemények/Hivatalos új, később pedig a Közlemé-
nyek/Hivatalos korábbi rovatban.

 2. A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. Alap- 
feltételrendszerének változásai

2.1. A FOGALOMMEGHATÁROZÁS új 47. ponttal egészül ki: 
47) „Régió” (a takarmány származásával összefüggésben): 
Magyarország és a vele határos országok területe.”

2.2. Módosult az 1. táblázat a következőre: 

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

Növény Év

Árpa 3
Bab 4
Baltacím 4
Bíborhere 3
Borsó 4
Burgonya 4
Búza (tönköly, tönke és alakor is) 2
Cikória 4
Cirokfélék 2
Csicseriborsó 4
Csillagfürt 3
Cukorrépa 4
Földimogyoró 3
Homoki bab 3
Kender 3
Köles 2
Kukorica 2
Lencse 4
Lóbab 4
Lucerna 4
Mák 3
Mustár 3
Napraforgó 5
Nyúlszapuka 3
Olajlen 5

Olajretek 3
Olajtök 3
Pohánka 3
Repce 4
Ricinus 4
Rizs 2
Rostlen 4
Rozs 2
Seprőcirok 4
Szarvaskerep 4
Szegletes lednek 4
Szója 4
Takarmány káposzta 4
Takarmány kelkáposzta 4
Takarmányrépa 4
Takarmány tök 3
Tarlórépa 4
Tavaszi takarmány repce 3
Tritikálé 2
Vöröshere 4
Zab 2
ZÖLDSÉGEK
Növény Év
Bimbóskel 4
Brokkoli 4
Cékla 4
Cukkini 4
Fejes káposzta 4
Fejes saláta 3
Fokhagyma 4
Görögdinnye 4
Gumós zeller 4
Halványító zeller 4
Karfi ol 4
Kelkáposzta 4
Korai burgonya 3
Laskatök, sütőtök 3
Paprika 4
Paradicsom 4
Pasztinák 4
Patisszon 4
Petrezselyem 4
Retek 3
Sárgadinnye 4
Sárgarépa 4
Spárga 4
Spárgatök 3
Tojásgyümölcs 3
Uborka 4
Vajrépa 3
Vöröshagyma 4
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GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK
Növény Év
Borsfű 2
Borsos menta 4
Citromfű 4
Fekete mályvarózsa 3
Izsóp 4
Kerti kakukkfű 4
Kerti körömvirág 2
Kerti majoranna 2
Koriander 4
Kömény 4

Közönséges édeskömény 3
Lestyán 4
Máriatövis 2
Mórmályva 3
Muskotályzsálya 3
Orvosi angyalgyökér 3
Orvosi macskagyökér 3
Piros gyűszűvirág 2
Sáfrányos szeklice 2
Szekliceimola 4
Szöszös ökörfarkkóró 3
Vöröslő ligetszépe 3

2.3. Módosult a 14. Melléklet táblázata a következőre: 

TERMÉKCSOPORT (A*-GAL JELÖLT 
TERMÉKEK FELHASZNÁLÁS ELŐTTI 
VIZSGÁLATÁT EL KELL VÉGEZNI)

LEGGYAKORIBB KOCKÁZATOS ALKOTÓIK
(A*-GAL JELÖLT TERMÉKEK FELHASZNÁLÁS ELŐTTI 

VIZSGÁLATÁT EL KELL VÉGEZNI)

NEM KELL A VIZSGÁLAT AZ 1. 
ÉS 2. OSZLOPBAN SZEREPLŐ 

TERMÉKEKNÉL, HA:
NÖVÉNYEK ÉS VETŐMAGVAIK
Szója* EU-ból származik
Kukorica* Hazai
Repce* EU-ból származik
Gyapotmag* EU-ból származik
Rizs* EU-ból származik
Burgonya* EU-ból származik
Lucerna* EU-ból származik
Padlizsán* EU-ból származik
Tök* EU-ból származik
Paradicsom* EU-ból származik
Paprika* EU-ból származik
ÉLELMISZER ALAPANYAGOK
Kukorica csíraolaj, fruktóz (gyümölcscukor)
Viaszos kukorica keményítő
Rizs rizspapír és keményítő
Szója olaj
Repce olaj
TAKARMÁNY ALAPANYAGOK

Gyapot olaj
mag* EU-ból származik

Kukorica csíraolaj, rost, keményítő, maltodextrin
liszt*, dara*, csíra*, fehérje (glutén)*, hidrolizált növényi fehérje* Hazai

Burgonya fehérje*, szirom*, pehely*
keményítő Hazai

Repce olaj
pogácsa* EU-ból származik

Cukorrépa melasz
nedves és száraz szelet EU-ból származik

Szója héj*, pehely*, fehérje*, liszt*, koncentrátum*, izolátum, egyéb
olaj EU-ból származik

Rizs mag*, liszt*
keményítő EU-ból származik

Lucerna mag*, liszt*, olaj* stb. EU-ból származik

Napraforgó hántolt és egész mag*, pogácsa*
olaj EU-ból származik

Cefre*, törköly*, szeszgyári moslék*, DSG* alapanyag és erjesztő mikroorganizmusok a kiindulási anyag összetevői
szerint nem kell
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TERMÉKCSOPORT (A*-GAL JELÖLT 
TERMÉKEK FELHASZNÁLÁS ELŐTTI 
VIZSGÁLATÁT EL KELL VÉGEZNI)

LEGGYAKORIBB KOCKÁZATOS ALKOTÓIK
(A*-GAL JELÖLT TERMÉKEK FELHASZNÁLÁS ELŐTTI 

VIZSGÁLATÁT EL KELL VÉGEZNI)

NEM KELL A VIZSGÁLAT AZ 1. 
ÉS 2. OSZLOPBAN SZEREPLŐ 

TERMÉKEKNÉL, HA:
ÉLELMISZER ÉS TAKARMÁNY ADALÉK- ÉS SEGÉDANYAGOK
Vitaminok B-12, B2, aszkorbinsav, karotin, A, D, E-vitamin stb.
Enzimek amiláz, proteáz, oltóanyagok (pl. sajt), pektináz stb.

Aminosavak főleg lizin, treonin, fenilalanin, metionin, triptofán, arginin, 
leucin, glutaminsav és cisztein

Etanol alapanyag és erjesztő mikroorganizmusok
Ecetsav alapanyag és a készítő mikroorganizmusok

Emulgeálók kukoricából, más – e táblázatban szereplő és más – kockázatos 
növényekből

Keményítők kukoricából, más - e táblázatban szereplő és más - kockázatos 
növényekből

Rostok e táblázatban szereplő és más kockázatos növényekből
Amilopektin főként burgonyából

Lecitin szójából és más e táblázatban szereplő kockázatos növények-
ből

Tejsav kultúrák tejipar, silózás, savanyítás stb.
Vajsav kultúrák tejipar és más területek
Gombakultúrák élesztők (bor, sör), (nemes) penészek stb.

Szerves savak, sók borkősav, kálcium-citrát, nátrium-és kálium-tartarát, nátrium-
alginát, xantán-gyanta stb.

EGYÉB TERÜLETEK
Mikrobiológiai trágyák élő szervezetek, származékaik és szubsztrátum
Mikrobiológiai növényvédő szerek az élő szervezetek, származékaik és szubsztrátum
Biológiai védekezés egyéb szervezetei
Növényi olaj alapú növényvédő szerek az alapanyag kockázatos növényekből
Növényvédő célú szappanok kockázatos növényekből és állatokból

Kozmetikumok minden, ebben a táblázatban felsorolt, kockázatos növényi 
származék, továbbá papaya, len, búza

2.4. A lábléc így változik:
„Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. Alap-feltételrendszere, 
verziószám: AF/10:2012_v8, hatályos: 2016. 04. 01-től”
A változások 2016. április 1-jén lépnek hatályba

 3. Változás a hiánypótlás gyakorlatában

Felhívjuk tisztelt partnereink fi gyelmét, hogy korábbi gyakorla-
tunkkal ellentétben minden tanúsítást befolyásoló hiányosság 
pótlására határidőt adunk meg. Megszűnik annak lehetősége, 
hogy a hiánypótlást bármeddig elfogadjuk és ha azt nem, vagy 
nem megfelelően küldik be, akkor nem adunk ki tanúsítványt. 
Az új eljárásunk értelmében a jövőben a hiánypótlási határidő 
lejártát követően ki fogjuk állítani a tanúsítványt, természetesen 
a nem pótolt hiányosságok fi gyelembe vételével. Ezután a tanú-
sítvány mellékletének cseréje plusz költséggel fog járni. Ennek 
díja 2016-ban 7000 Ft/melléklet + áfa.

Amennyiben a hiányosságok vagy azok nem megfelelő pót-
lása miatt a tanúsítási döntés alapján a terméket forgalomba hozó 
partnerünk részére nem állítható ki tanúsítvány, az ellenőrzési 
és értékelési folyamatot a működésünket szabályozó szabvány 
alapján újra el kell végeznünk, amely szintén plusz költséggel jár. 

Ennek díja a mindenkori minimáldíj (2016-ban 56 000 Ft + áfa) és a 
kiszállási díj (27 500 Ft + áfa), összesen: 83 500 Ft + áfa.

 4. A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. 2016. 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/

megkezdett 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 nyil-

vántartási díj és 27 500 Ft + 27% áfa kiszállási díj;
• kiskereskedelmi egységek (bioboltok, végső fogyasztónak 

történő értékesítés): 56 000 Ft/év + 27% áfa.

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

 5. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

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

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján 
visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megta-
gadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkal-
mazása feszültségekkel jár, és leggyakrabban jelentős mérték-
ben emeli a tartozás-állományt, oly módon, hogy az a Partnernél 
költségként jelenik meg, nálunk meg nem eredményez többlet 
bevételt, hanem a pénz máshová vándorol: jogászokhoz, bírósá-
gokhoz, ne adja Isten végrehajtókhoz. 

 6. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jog-
szabályok írják elő!)

Kérjük, hogy a Biokultúra újság 2016/1 számába berakott ÉVES 
ADATKÖZLŐ LAP (F-19/20) nyomtatvány fi gyelmes elolvasását, a 
megváltozott vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését, 
és 2016. március 31-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen 
hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

Partnereink nálunk nyilvántartott adatait külön lapon tün-
tettük fel. Ez az adatlap meghatalmazásként ill. felhatalmazás-
ként is szolgál, ezért kérjük fi gyelmes elolvasását, javítását, 
kitöltését és aláírását.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/20) faxon (1/915-
1125), 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 pótol-
ható, amennyiben erre március 31-e után kerül sor, akkor az F3 
fi gyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partne-
rünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek 
átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében 
nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy 
héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Szank-
ciókatalógusban” 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.

dr. Roszík Péter

Tisztelt Biotermelők!
A kecskeméti székhelyű ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. szíves fi gyelmébe ajánlja 
a következő saját nemesítésű fajtáit, melyeknek a vetőmagjai hagyományos termesztésből 
származnak és csávázatlanul tudjuk biztosítani a termelők részére:

 Mágus F1 kápia paprika. Kiváló minőségű, nagy termőképességű fajta.
 Bihar F1 paradicsom alakú paprika. Nagy bogyójú, kiemelkedő hozamú, baktériumra rezisztens fajta.
 Szatmár F1 aprótüskés partenokarp csemegeuborka. Kivételesen nagy össztermésre képes. Lisztharmattal, 

peronoszpórával, kladospóriummal és uborka mozaik vírussal szemben ellenálló.
 Malika F1 szemölcsös partenokarp csemegeuborka. Kiváló minőségű frissfogyasztásra és savanyításra egyaránt. 

Lisztharmattal, peronoszpórával, kladospóriummal és uborka mozaik vírussal szemben ellenálló.
 Palotás F1 édes hibrid fűszerpaprika. Magas hozamú nagy termőképességű fajta.
 Boleró F1 édes hibrid fűszerpaprika. Rekord hozam és színanyag hajtatásban is.
 Valamint elérhető cégünknél édes és csípős hagyományos fűszerpaprika fajták csávázatlan vetőmagjai is.

Kérjük, kiszerelési egységekért és az egyes fajták vetőmagjainak az áraiért érdeklődjön az alábbi elérhetőségek egyikén:
Hajagos Mónika 06-30/964-8159; Nagy Gyöngyi 06-30/964-8204.


