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Jogszabályi háttér

 a Tanács 834/2007/EK rendelete
(alapelvek, ellenőrzési rendszer felépítése, általános 
előírások, jelölés stb.)

 a Bizottság 889/2008/EK rendelete
(részletes termelési és termék-előállítási előírások, 
ellenőrzési kötelezettségek stb.)

 a Bizottság 1235/2008/EK rendelete
(import előírások)

 34/2013. VM rendelet
(ellenőrzési rendszer szereplői, hatáskörük, feladatuk)



Ellenőrzési rendszer szereplői

 Vidékfejlesztési Minisztérium –
jogszabályalkotás, Magyarország képviselete az 
EU ökológiai bizottságában

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) – illetékes hatóság 2009. július 1-től: 
ökológiai gazdálkodásért felelős, tanúsító 
szervezet elismerése, felülvizsgálata, kódszám 
kiadása,

Biokontroll: HU-ÖKO-01

 Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) – akkreditálás 
az EN ISO/IEC 17065 megfelelőségértékelés
szabványa szerint

 Ellenőrző-tanúsító szervezet (Biokontroll) –
bioterméket előállító/forgalmazó gazdasági 
szereplők ellenőrzése, tanúsítása



Illetékes hatóság feladata, hatásköre

NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság: 
Tanúsító szervezetek elismerése, szakmai felügyelete

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság:

• Koordináció, eltérések engedélyezése

• Megelőző időszak átállási időszak részéként történő 

elismerése (korosbítás)

• Állattenyésztés szabályaitól való eltérések 

engedélyezése

• Riasztás kezdeményezése, ügyintézése

• Kapcsolattartást az EU Bizottsággal



Kormányhivatalok szerepe

• A megyei kormányhivatalokban az 
élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztályokat 
jelölték meg illetékesként

• Tanúsító szervezettel szembeni panaszok 
kivizsgálása

• Súlyosabb jogsértések esetén a gazdasági 
szereplőt érintő döntéshozatal (eltiltás a 
jelöléstől, átállási idő újraindítása, kizárás)

• Az előírások megsértésének, illetve az ökológiai 
jelölés jogosulatlan használatának gyanúját a 
tanúsító szervezet köteles jelezni feléjük.

• Közigazgatásilag a kormányhivatalok nem 
tartoznak a NÉBIH-hez



Az EU bio jogszabályok hatálya alá 

tartozó termékek

Élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek 
(növények és állatok, beleértve az akvakultúrát)

Élelmiszerek (beleértve az élesztőt)

Takarmányok (beleértve a takarmányélesztőt)

Vetőmagok és vegetatív szaporítóanyagok



Bio jogszabályok hatálya

• Bio jogszabályok hatálya alatt lévő 
termékek, rájuk vonatkozóan a rendeletek 
részletes szabályozást tartalmaznak:

• növényi- és állati termékek, akvakultúra, 
ezekből készült élelmiszerek és takarmányok 
(élesztő is), vetőmag;

• termesztett és gyűjtött növények és gombák;

• szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske, sertés, tyúk, 
kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, méh;

• tenyésztett víziállatok: hal-, rák-, tüskésbőrű- és 
puhatestű fajok, valamint tengeri moszat.



Bio jogszabályok hatálya

 A bio jogszabályok hatálya alatt vannak, de rájuk 

vonatkozóan a rendeletek részletes szabályozást 

nem tartalmaznak:

◦ bizonyos állatfajok, pl.: fürj, nyúl, vad – állami 

szabályozás vagy elfogadott/elismert egyéni 

feltételrendszer előírásai alapján lehet 

ellenőrizni és tanúsítani (Biokontroll saját 

feltételrendszere)



Bio jogszabályok hatálya

• Nincs a bio jogszabályok hatálya alatt:

• Természetből befogott halászott hal és vadászott vad –
soha nem lehet bio

• Kedvtelésből tartott állatok eledele

• Tömegétkeztetés: tagállami szabályozás vagy 
elfogadott/elismert egyéni feltételrendszer alapján lehet 
tanúsítani (Biokontrollnak van rá feltételrendszere)

• Nem élelmiszerek – nincsenek és nem is lesznek az 
említett jogszabályokban

• Kozmetikai termékek (Biokontrollnak van rá 
feltételrendszere)

• Textilek

• Tisztítószerek stb.



Bejelentkezés az ellenőrzési 

rendszerbe

 Regisztrációs csomag (kicsi/nagy)

 Szerződéskötés – két lehetőség:

Bejelentkezés napja az átállási idő kezdete 

2016.01.01-vel indul az átállás

 Bejelentkezési lap kitöltése – tanúsítás kérelmezése 
(területi- illetve személyi adatok)

 Kérelem átvizsgálása: kompetencia és hatáskör 
felmérése, értelmezési ellentmondások feloldása

 Kérelem és szerződés beérkezése után:

◦ nyilvántartásba vétel (15 napon belül jelentés a 
NÉBIH-nek)

◦ a formanyomtatványok (Alap-feltételrendszer, 
üzemleírás, vezetendő nyomtatványok) kiküldése 



Ellenőrzés szervezése

Minden év végén a következő évre ellenőrzési 
program készül, az ellenőrökhöz beosztásra 
kerülnek a partnerek. 

Az ellenőr kijelölésének szempontjai:

 Összeférhetetlenség ne álljon fenn az ellenőr 
személye és az ellenőrzött partner között;

 Az egyes ellenőrzési csoportokhoz és 
partnerekhez a megfelelő végzettségű 
szakembert kell kiválasztani;

 Három egymást követő évben nem mehet ki 
ugyanaz az ellenőr egy partnerhez, kivéve ha ezt 
különleges körülmények indokolják.



Ellenőrzés szervezése

Ellenőrzés típusai:

 Éves átfogó (minden partnernél évente egyszer)

 Nem bejelentett (kockázatelemzési rendszer 
alapján)

 Visszatérő (célzott területre, útmutatásokkal)



Felkészülés az ellenőrzésre

 Időpontegyeztetés a termelővel

 Bejelentkezési lap/Éves adatközlő lap

 Ökológiai Üzemleírás (tevékenységenként)

 Tanúsító lap – előző év tanúsításának eredménye

 Iktatás áttekintése – kérelmek, engedélyek, 
bejelentések, hiánypótlások

 Észrevételek az ellenőrzésszervezés felé

(ellenőri összbenyomás alapján)



Az ellenőrzési folyamat

 Évente legalább egyszeri átfogó, helyszíni 

ellenőrzés:

- az Ökológiai üzemleírás aktualizálása

- a vonatkozó jogszabályok betartásának vizsgálata

- az ellenőrzési rendszerbe bejelentett területek és 

létesítmények szemlézése

- raktárak, készletek megtekintése

- könyvelés, dokumentáció (bejövő- és kimenő 

bizonylatok, termelési-, permetezési napló, stb.) 

vizsgálata

- információgyűjtés a tanúsításhoz

 A fentiekről ellenőri jelentés készül



Nem bejelentett ellenőrzések

(kockázatelemzés alapján)

• A partnerek legalább 10%-ánál az éves átfogó 

ellenőrzésen felül további ellenőrző látogatásokat 

kell tenni kockázati kategória alapján (korábbi 

ellenőrzések eredményei, érintett termékek 

mennyisége és felcserélésének kockázata)

• Kockázatelemzési rendszer partneralapú, 

figyelembe veszi: ellenőrök véleménye, korábbi 

nem megfelelőségek, üzemméret, párhuzamos 

tevékenység, közvetlen fogyasztói értékesítés, 

kiemelt kockázat: import, takarmánygyártás



Mintavétel és vizsgálat 

(kockázatelemzés alapján)

Irodalmi adatok, biotermékeket érintő RASFF jelentések, 
korábbi reklamációk és vizsgálati eredmények, 
ellenőrzési tapasztalatok, szakmai ismeretek és 
gyakorlat alapján.

Vizsgálati irányok (ökológiai vonatkozású):

 növényvédőszer maradék,

 GMO,

 antibiotikum maradékanyag vagy gátlóanyag jelenlét,

 nem engedélyezett adalékanyagok (tartósítószerek, 
mesterséges színezékek stb.),

 engedélyezett anyagok (szulfit/nitrát/nitrit/vitaminok) 
határérték feletti vizsgálata,

 fajidegen DNS.



Mintavételi rendszer

Kockázati mintavétel az ökológiai termelés szabályainak 
meg nem felelő gyártási módszereknek, illetve az 
ökológiai termelésben nem engedélyezett termékek 
által okozott esetleges szennyezésnek a felderítése 
érdekében

Minták száma: ellenőrzött gazdasági szereplők 5%-a

Gyanú esetén kötelező a mintavétel és vizsgálata.

Mintavevő: Biokontroll ellenőre vagy alvállalkozó

Vizsgálatot alvállalkozó laboratóriumok végzik:

- NÉBIH NTAI Velencei Növényvédőszer-analitikai 
Laboratórium, 

- Wessling Hungary Kft.



Értékelés

Ellenőrzés alapján az ellenőr végzi – értékelési 
jelentés

Vizsgálati jegyzőkönyvek értékelését a vezető ellenőr 
végzi

Alapja:  Szankciókatalógus (Eljárások listája az 
eltérésekre)

Ellenőri jelentés megállapításai lehetnek:

• Nincs hiányosság

• Kis hiányosság – Figyelmeztetés (F1, F2, F3)

• Nagy hiányosság – Szankció (Sz1, Sz2, Sz3)

Az értékelő javasol!

A kiadott szankció módosulhat.

Újabb szankció is kiadható.



Amennyiben a tanúsító szervezet tudomást szerez arról, 

hogy az általa tanúsított gazdasági szereplő az ökológiai 

rendelkezéseket megsérti, a következő intézkedéseket 

hozhatja:

• írásban figyelmezteti a gazdasági szereplőt a 

szabálytalanságra,

• felszólítja a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok 

megküldésére,

• előírja a gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat 

megszüntetését,

• rendkívüli ellenőrzést végez,

• visszavonja a tanúsítványt.

Szankciókatalógus 



Ha az illetékes hatóság tudomást szerez arról, hogy a 

gazdasági szereplő megsértette az ökológiai 

rendelkezéseket, illetve a jelölést jogosulatlanul használta, 

elrendeli:

• az érintett termék vonatkozásában az ökológiai jelöléssel 

történő forgalmazás korlátozását vagy megtiltását,

• az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy 

egésze átállási idejének újraindulását,

• a gazdasági szereplő kizárását az ökológiai gazdálkodás 

ellenőrzési rendszeréből legfeljebb három évre.

Szankciókatalógus



A tanúsítási folyamat

 Értékeléstől elkülönítve kell végezni.

 Minden tanúsítónak állandó partnerköre van.

 A beérkezett ellenőri és értékelési jelentések alapján

- az előírásoktól való eltérés(ek) megállapítása

- figyelmeztetés, szankció kiadása, és a partner 
értesítése – tanúsító lap kitöltése (az előírásoktól 
való eltérés megnevezése, a szankciókatalógus 
vonatkozó pontja, a figyelmeztetés, szankció foka,  

javító intézkedés és megjegyzés)

 A kiadott figyelmeztetés, szankció ellen fellebbezés 
nyújtható be (írásban, kézhezvételtől számított 15 napon 
belül, indoklással)



Fellebbezési eljárás

Fellebbezés: tanúsítási döntés ellen
A fellebbezés benyújtása

• Kézhezvételtől számított 15 napon belül
• Figyelmeztetés ellen: tanúsítóhoz
• Szankció ellen: ügyvezetőhöz
• Indoklással!

A fellebbezés elbírálása
• Figyelmeztetés – másik tanúsító
• SZ1 – ügyvezető 
• SZ2, SZ3 – ügyvezető, a Minősítő 

Bizottság javaslatának figyelembe 
vételével



Tanúsítványok

 Minősítő Tanúsítvány:  a termék-

előállítási  folyamat megfelelőségének 

igazolása – főoldal + mellékletek 

tevékenységenként

Érvényessége:  éves átfogó ellenőrzés évét követő év 

vége 

 Terméktanúsítvány: adott tételt kísér

csak a kísért tételre érvényes



Minősítő Tanúsítvány adatainak nyilvánossága

www.biokontroll.hu Tanúsítványkereső

http://www.biokontroll.hu/


Ökológiai üzemleírás

A gazdálkodónak az első ellenőrzésre el kell 

készítenie az ökológiai termelőegységének, 

létesítményeinek és a tevékenységének 

teljes leírását.

• gyakorlati intézkedések az ökológiai 

termelés előírásainak betartása érdekében

• nem engedélyezett anyagok okozta 

szennyeződés veszélyének csökkentése 

érdekében megteendő intézkedések

• az alkalmazott termelési módszer



Ökológiai üzemleírás

A gazdaság teljes leírásának részét képezi 

még:

• Bejelentkezési lap / Adatközlő lap, a 

termelési helyszínek pontos és részletes 

felsorolásával (termőföld, raktár, feldolgozó 

egységek stb.), 

• a területek térképe, a létesítmények 

alaprajzai

• a biogazdálkodó által elfogadott és aláírt 

kötelező nyilatkozatok.



Párhuzamos gazdálkodás

• Egységes területalapú kérelemben szereplő 

területek.

• Teljeskörű nyilvántartás vezetése és bemutatása a 

szokványos gazdálkodásról is.

• Ellenőrzési rendszerbe bejelentett és nem 

bejelentett területen nem lehet nehezen 

megkülönböztethető fajtát termeszteni.

• Lehetőségek: más fajta termesztése a két 

egységben: 

azonos faj, de könnyen megkülönböztethető 

fajta pl. csemegekukorica és silókukorica

• Vetőmagtermesztés

• Legelő



Párhuzamos gazdálkodás

Ültetvények speciális előírásai

Azonos, vagy nem könnyen megkülönböztethető fajta 

esetén 5 éven belül a teljes érintett területen meg kell 

kezdeni az átállást; az illetékes hatóság által 

elfogadott és évenként megerősített átállási terv 

szerint

• A termékek tartós elkülönítése.

• A Biokontrollt minden érintetett termék betakarítása előtt 

legalább 48 órával értesíteni.

• A betakarítás befejezésekor a Biokontrollt tájékoztatni a 

bio és a szokványos betakarított termés mennyiségről 

és az elkülönítésről.



Leggyakoribb problémák

- nem az szerződik, aki igényli a támogatást 

(MVH reg. szám, igazolás)

- a vezetendő nyilvántartások (termelési 

napló - GN, készletnyilvántartás),

nem naprakészek, pontosak

- bejövő és kimenő bizonylatok, 

tanúsítvány hiánya

- jelölési hiányosságok (ellenőrző

szervezet neve, kódja, EU bio logó)

- az előírt hiánypótlások elmulasztása



Leggyakoribb problémák

- Szokványos, csávázatlan 

szaporítóanyagok felhasználása előzetes 

engedély nélkül

- Felhasználható készítmények: pozitív lista, 

korlátozott rézmennyiség (6 kg/év/ha)

- Párhuzamos gazdálkodás: azonos vagy 

nehezen megkülönböztethető fajta 

termesztése (végtermék)

- Eltérés a vetésforgó szabályaitól



Köszönöm a figyelmüket!

Elérhetőségeink:

Honlap: www.biokontroll.hu

E-mail: info@biokontroll.hu

Cím: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800  

Telefon: (+36 1) 336 11 66, (+36 1) 336 11 67, (+36 1) 336 11 22  

Fax:  (+36 1) 315 11 23 

mailto:info@biokontroll.hu

