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 AAA Biookkonntrrooll HHuunngárriia Nonnproofifi t Kfttt. hiivaattalooss köözleeeméénnyeei

 1. Módosul a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. Alap-feltételrendszere

Az új változat verziószám: AF/10:2012_v9, és hatályos: 2017. július 1-től.

  1. A BEVEZETÉS utolsó két mondatában a dátumok a következőképpen módosulnak:
Alap-feltételrendszerünkben a 2016. december 31-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük fi gyelembe.
Budapest, 2017. január 31.

  2. A 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS 23) pontjába az eddigi helyett a következő szövegrész kerül:
23) „Iparszerű állattartás”: a nem iparszerű állattartás ellentéte. A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. a következő feltételek együt-

tes fennállása esetén tekinti nem iparszerűnek az állattartást:
– alomhasználat jellemző, baromfi  nem tartható ketrecben;
– az állattartó az állattartási helyén gondoskodik arról, hogy a világítás, hőmérséklet, relatív páratartalom, a levegő por-

tartalma és egyéb környezeti viszonyok (gázkoncentráció vagy zajintenzitás) értékei az állatra ne legyenek káros hatással, 
valamint, hogy megfeleljenek a bevált gyakorlatnak és az állat élettani, viselkedésbeli szükségleteinek. Az állatot állandó, 
illetve hirtelen nagy zajnak kitenni tilos;

– az állatok nem tarthatók folyamatosan sötétben, vagy világosban, a napszaknak megfelelő világítás biztosított;
– kémiai úton előállított allopátiás gyógyászati készítmények csak állatorvos utasítására és abban az esetben használhatók, ha 

az állat szenvedésének vagy fájdalmának elkerülése érdekében nélkülözhetetlen a kezelés;
– tilos növekedés, vagy termelés fokozás céljából az antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és egyéb mesterséges növeke-

désserkentő anyagok használata;
– preventív antibiotikumos kezelést nem alkalmaznak;
– a betegségek megelőzésére helyezik a hangsúlyt;
– az állatok m2-enkénti maximális egyedszáma a fajra és korcsoportra tekintettel megfelel a mezőgazdasági haszonállatok 

tartásának állatvédelmi szabályairól szóló rendelet(ek) előírásainak.

  3. Az 1. táblázat harmadik oszlopába a következő kerül:

Torma (vetésforgóba illesztve) 3

  4. A 7.1.2. 8) a következő mondattal egészül ki:
Természetesen a nem ökológiai tartásból származó állatok tekintetében ebben az esetben is az adott fajra és termékféleségre előírt 
átállási időszakot (lásd később) be kell tartani, és az állatok vagy a termékek csak ennek letöltése után tekinthetők ökológiainak.

  5. A 7.2. rész Összefoglalás a méhészetről 2. bekezdése helyére a következő kerül:
A méhészet elhelyezése és a méhek tartása: a hordás idejében 3 km-es körön belül a virágzó növényállományok ökológiaiak 
vagy természetesek legyenek. A kaptárok főként természetes anyagokból álljanak, az új műlépek bioviaszból, ennek hiányában 
igazoltan szermaradványokat nem tartalmazó, fedelezésből származó viaszból készüljenek. A kaptárokban csak természetes 
anyagok lehetnek, tilos szintetikus méhleűzőket alkalmazni, nyitott fi asítást tartalmazó lépből pörgetni, anyák szárnyát kurtítani 
és a méhek elpusztításával együtt járó módon nyerni ki a termékeket.

  6. A 7.3 B)1. 6) pontja helyére a következő került:
6) Ha természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási jelenségek, a gazdálkodónak fel nem róható vízminőségben és mennyiség-

ben beállt hirtelen változás, továbbá betegségek illetve termelő létesítmények megrongálódása, hibája, amelyért a gazdál-
kodót felelősség nem terhelő esetek (508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  57. cikke (1) bekezdésének a)-d) 
pont) következtében nagy arányú állat pusztulás következik be, akkor az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem 
ökológiai tartásból származó állatokkal is meg lehet valósítani, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre. Ebben az 
esetben a tenyésztési ciklus időtartama legalább az utolsó kétharmadának az ökológiai tenyésztés szabályai szerint kell folynia 
ahhoz, hogy állatok vagy a termékek ökológiainak legyenek tekinthetők.

  7. A 7.3 B)1.
6) pontja 7) pontra átszámozódik.

  8. A 7.6.3. 4) pontja a következő mondattal egészül ki:
Természetesen a nem ökológiai tartásból származó állatok tekintetében ebben az esetben is az előírt átállási időszakot be kell 
tartani, és az állatok vagy a termékek csak ennek letöltése után tekinthetők ökológiainak.

  9. A 9.2.5. 3) pontban rögzített 2015. augusztus 1. dátum helyére 2018. augusztus 1. kerül.

10. A 12.2. 1) pontba harmadik mondatként beszúrásra kerül a következő mondat:
A számlákon, felvásárlási jegyeken egyéb pénzügyi bizonylatokon is fel kell tüntetni a következőket: Ellenőrizte a Biokontroll 
Hungária, HU-ÖKO-01.

11. Az 1. mellékletben az IFOAM-ra történő hivatkozások törlésre kerülnek.

12. A 2. melléklet helyére az alábbi új 2. melléklet kerül:
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2. melléklet: NÖVÉNYVÉDELEMRE HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Az ökológiai termelésben történő használatra vonatkozóan meghatározott szigorúbb felhasználási feltételeket az egyes táblá-
zatok második oszlopa tartalmazza. Minden hatóanyag egyébként az EU és hazai jogszabályok előírásai szerint használható fel.

1. Növényi vagy állati eredetű anyagok

MEGNEVEZÉS LEÍRÁS (összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek)

Azadirachta indica fából (miatyánkcserje, olvasószemfa) 
kivont azadirachtin

Méhviasz A metszés során használt sebkezelő anyag.

Egyszerű anyagok Élelmiszernek minősülő növényi vagy állati eredetű termékek, amelyek az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében növényvédelemre használhatók; ezek 
gyomirtásra nem vehetők igénybe.

Hidrolizált fehérjék, kivéve zselatint

Laminarin A moszatot vagy ökológiai termesztéssel kell előállítani, vagy az EU bio rendeletekben előírt 
fenntartható módon kell betakarítani.

Feromonok Csak csapdákban és adagolókban.

Növényi olajok A gyomirtó szeren kívül minden felhasználás engedélyezett.

Chrysanthemum cinerariaefoliumból kivont piretrinek

Piretroidok (kizárólag deltametrin vagy lambda-
cihalotrin)

Csak megfelelő attraktánsokkal ellátott csapdákban; kizárólag Batrocera oleae és Ceratitis 
capitata (Wied.) ellen.

Quassia amara növényből kivont kvasszia Csak rovarölő szer, riasztószer.

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú  Kizárólag a növény nem ehető részein és olyan helyen, ahol a növényi anyagot nem nyelik le 
juhok vagy kecskék.

2. Mikroorganizmusok vagy mikoroorganizmusok által előállított anyagok

MEGNEVEZÉS LEÍRÁS (összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek)

Mikroorganizmusok Nem GMO-eredetű.

Spinozad

3. Az ökológiai gazdálkodásban hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok

MEGNEVEZÉS LEÍRÁS (összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek)

Alumínium szilikát (kaolin)

Kalcium-hidroxid Gombaölő szerként való felhasználásra csak gyümölcsfák esetében, beleértve a faiskolákat, a Nectria 
galligena elleni védekezésre.

Széndioxid

Rézvegyületek a következő formákban: 
rézhidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bor-
deaux-i keverék és tribázikus rézszulfát

Évente maximum 6 kg réz hektáronként.
Évelő növények esetén a tagállamok – az első bekezdéstől eltérve – rendelkezhetnek úgy, hogy a 6 kg réz 
határérték meghaladható egy adott évben, feltéve, hogy a szóban forgó évből és a négy megelőző évből 
álló ötéves időszakban az átlagos tényleges mennyiség nem haladja meg a 6 kg-ot.

Etilén

Zsírsavak A gyomirtó szeren kívül minden felhasználás engedélyezett.

Vas-foszfát (vas (III)-ortofoszfát) A termesztett növények között a talajfelszínre szórandó készítmények.

Kovaföld (diatomaföld)

Mészkénlé (kálciumpoliszulfi d)

Paraffi  nolaj

Kálium-hidrogén-karbonát (másképpen: 
kálium-bikarbonát)

Kvarchomok

Kén



32 Biokultúra 2017/2-3

AAA Biookkonntrrooll HHuunngárriia Nonnproofifi t Kfttt. hiivaattalooss köözleeeméénnyeei

13. A 6. melléklet helyére az alábbi új 6. melléklet kerül:
6. melléklet: TAKARMÁNY-ADALÉKKÉNT ÉS TAKARMÁNYOZÁSI CÉLRA HASZNÁLT EGYÉB ANYAGOK
Az e mellékletben felsorolt takarmány-adalékanyagokat az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint enge-
délyeztetni kell.

1. Technológiai adalékanyagok

a) Tartósítószerek

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

E 200 Szorbinsav  

E 236 Hangyasav  

E 237 Nátrium-formiát  

E 260 Ecetsav  

E 270 Tejsav  

E 280 Propionsav  

E 330 Citromsav  

b) Antioxidánsok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1b306(i) Növényi olajokból származó tokoferolkivonatok  

 1b306(ii) (Delta-tokoferolban gazdag) növényi olajokból 
származó, tokoferolban gazdag kivonatok

 

c) Emulgeálószerek, stabilizátorok sűrítőanyagok és zselésítő anyagok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 E 322 Lecitinek Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő.
Kizárólag tenyésztett víziállatok takarmányozásához használható.

d) Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

E 535 Nátrium-ferrocianid Maximális adagolási arány: 20 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számítva).

E 551b Szilikagél  

 E 551c Kovaföld (diatomaföld, tisztított)  

 1m558i Bentonit  

 E 559 Azbesztet nem tartalmazó kaolinos agyagok  

 E 560 Sztearitok és klorit természetes keverékei  

 E 561 Vermikulit  

 E 562 Szepiolit  

 E 566 Nátrolit-fonolit  

 1g568 Üledékes eredetű klinoptilolit  

E 599 Perlit

e) Szilázs-adalékanyagok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1k Enzimek és mikroorganizmusok Kizárólag szilázskészítés céljára használható, abban az esetben, ha az időjá-
rási körülmények nem teszik lehetővé a megfelelő fermentációt.

2. Érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2b Aromaanyagok Kizárólag mezőgazdasági termékekből nyert kivonatok.
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3. Tápértékkel rendelkező adalékanyagok

a) Vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY 

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3a Vitaminok és
provitaminok

– Mezőgazdasági termékekből származó vitaminok és provitaminok.
– A szintetikus úton előállított vitaminok közül csak a mezőgazdasági termékekből nyert vitaminokkal azo-

nosak használhatók együregű gyomrú állatok és tenyésztett víziállatok takarmányozásához.
– A szintetikus úton előállított vitaminok közül kizárólag a mezőgazdasági termékekből nyert vitaminokkal 

azonos A-, D- és E-vitaminok használhatók kérődzők takarmányozásához; a tagállamoknak a használatot 
előzetesen engedélyezniük kell annak felmérése alapján, hogy az ökológiai tartású kérődzők a takarmány-
adagból milyen mértékben képesek hozzájutni az említett vitaminokból szükséges mennyiségekhez.

b) Nyomelemek vegyületei

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI

FELTÉTELEK

E1 vas Vas-oxid, vas-karbonát, vas-szulfát, heptahidrát vas-szulfát, 
monohidrát

3b201
3b202
3b203

Kálium-jodid
Kalcium-jódát, száraz
Bevont, granulált vízmentes kalcium-jodát

3b301
3b302
3b303
3b304
3b305

Kobalt(II)-acetát-tetrahidrát
Kobalt(II)-karbonát
Kobalt(II)-karbonát-hidroxid (2:3) monohidrát
Bevont, granulált kobalt(II)-karbonát
Kobalt(II)-szulfát-heptahidrát

E4 réz
3b409

Bázikus réz-karbonát monohidrát, réz-oxid, réz-szulfát, pentahidrát
Diréz-klorid-trihidroxid (TBCC)

E5 mangán Mangán-oxid, mangán-szulfát monohidrát, mangán-karbonát

E6 Cink
3b609

Cink-oxid, cink-szulfát monohidrát, cink-szulfát heptahidrát
Cink-klorid-hidroxid-monohidrát (TBZC)

E7 molibdén Nátrium-molibdát

E8 szelén
3b8.10, 3b8.11, 3b8.12,

3b813 és 3b817

Nátrium-szelenit
Nátrium-szelenát
Szelénnel dúsított inaktivált élesztő

4. Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok

AZONOSÍTÓ SZÁM VAGY

FUNKCIÓS CSOPORT

ANYAG LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁSI

FELTÉTELEK

4a, 4b, 4c és 4d »Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok« kategóriába 
tartozó enzimek és mikroorganizmusok

14. A 8. melléklet helyére az alábbi új 8. melléklet kerül:
8. melléklet: FELDOLGOZOTT ÖKOLÓGIAI ÉLELMISZEREK, ÉLESZTŐK ÉS ÉLESZTŐTARTALMÚ TERMÉKEK 

ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK ÉS ANYAGOK, KIVÉVE A BORÁSZATI TERMÉKEKET
(A borászatban használható anyagok a 9.2. fejezetben találhatók.)
„A” szakasz – élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat.
A 834/2007/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett számításokhoz a kódszámot tartalmazó 
oszlopban csillaggal megjelölt élelmiszer-adalékanyagokat mezőgazdasági eredetű összetevőként kell fi gyelembe venni.

KÓD MEGNEVEZÉS ÉLELMISZEREK

ELŐÁLLÍTÁSA

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Növényi 

eredetű

Állati

eredetű

E 153 Növényi szén X Hamuval borított kecskesajt, Morbier sajt.

E 160b* Annatto, Bixin, Norbixin X Red Leicester sajt, Double Gloucester sajt, Cheddar sajt, Mimolette sajt.

E 170 Kalcium-karbonát X X Nem használható színezékként vagy a termékek kalciummal való dúsításához.
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KÓD MEGNEVEZÉS ÉLELMISZEREK

ELŐÁLLÍTÁSA

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Növényi 

eredetű

Állati

eredetű

E 220 Kén-dioxid X X (Csak 
méz sörhöz)

Hozzáadott cukrot tartalmazó vagy nem tartalmazó gyümölcsborokban (*) és méz-
sörben: 100 mg (**).

E 224 Kálium-metabiszulfi t X X
(Csak méz-

sörhöz)

Hozzáadott cukrot tartalmazó vagy nem tartalmazó gyümölcsborokban (*) és méz-
sörben: 100 mg (**).
(*) Ebben az összefüggésben a „gyümölcsbor” olyan bor, amely szőlőtől eltérő gyü-

mölcsből készült.
(**) Minden forrásból elérhető maximális szintek, SO2 mg/l-ben kifejezve.

E 223 Nátrium-metabiszulfi t X Rákfélék(2).

E 250 

vagy

E 252

Nátrium-nitrit

Kálium-nitrát

X

X

Húsipari termékek(1)

Az E 250 esetében: a javasolt beviteli mennyiség NaNO2-ben kifejezve: 80 mg/kg. Az 
E 252 esetében: a javasolt beviteli mennyiség NaNO3-ban kifejezve: 80 mg/kg.
Az E 250 esetében: a maximális maradványmennyiség NaNO2-ben kifejezve: 50 mg/
kg. Az E 252 esetében: a maximális maradványmennyiség NaNO3-ban kifejezve: 50 
mg/kg.

E 270 Tejsav X X

E 290 Szén-dioxid X X

E 296 Almasav X

E 300 Aszkorbinsav X X Húsipari termékek(2).

E 301 Nátrium-aszkorbát X Húsipari termékek(2) nitrátokkal és nitritekkel.

E 306* Tokoferolban gazdag 
kivonat

X X Antioxidáns.

E 322* Lecitinek X X Tejtermékek.(2)

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő (***).

E 325 Nátrium-laktát X  Tejalapú és húsipari termékek.

E 330 Citromsav X X

E 331 Nátrium-citrát X X

E 333 Kalcium-citrátok X

E 334 Borkősav (L(+)-) X X (Csak 
méz sörhöz)

E 335 Nátrium-tartarátok X

E 336 Kálium-tartarátok X

E 341(i) Monokalcium-foszfát X Élesztőpor önmagától megkelő liszthez.

E 392* Rozmaring-kivonatok X X Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származnak.

E 400 Alginsav X X Tejalapú termékek.(2)

E 401 Nátrium-alginát X X Tejalapú termékek.(2)

E 402 Kálium-alginát X X Tejalapú termékek.(2)

E 406 Agar X X Tejalapú és húsipari termékek.(2)

E 407 Karragenát X X Tejalapú termékek.(2)

E 410* Szentjánoskenyérmag-
liszt

X X

E 412* Guargumi X X

E 414* Gumiarábikum X X

E 415 Xantángumi X X

E 418 Gellángumi X X Csak nagy aciltartalmú formában.

E 422 Glicerin X Növényi eredetű. Növénykivonatokhoz és -aromákhoz.

E 440(i)* Pektin X X Tejalapú termékek.(2)

E 464 Hidroxi-propil-metil-
cellulóz

X X Kapszulahéj anyaga.

E 500 Nátrium-karbonát X X
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KÓD MEGNEVEZÉS ÉLELMISZEREK

ELŐÁLLÍTÁSA

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Növényi 

eredetű

Állati

eredetű

E 501 Kálium-karbonátok X

E 503 Ammónium-karbonátok X

E 504 Magnézium-karbonátok X

E 509 Kalcium-klorid X Tejalvasztás.

E 516 Kalcium-szulfát X Hordozóanyag.

E 524 Nátrium-hidroxid X A lúgossütemény felületének kezelése és savanyúság-szabályozás ökológiai
aromákban.

E 551 Szilícium-dioxid gél vagy 
kolloid oldat

X X Szárított por alakú fűszernövényekhez és fűszerekhez.
Aromák és propolisz.

E 553b Zsírkő X X Húsipari termékek bevonóanyaga.

E 901 Méhviasz X Csak cukrásztermékek fényezőanyagaként.
Ökológiai méhészetből származó méhviasz.

E 903 Karnaubaviasz X Csak cukrásztermékek fényezőanyagaként.
Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő.

E 938 Argon X X

E 939 Hélium X X

E 941 Nitrogén X X

E 948 Oxigén X X

E 968 Eritrit X X Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik, ioncserélő
technológia használata nélkül.

(1) Ez az adalékanyag csak akkor használható, ha az illetékes hatóság megfelelően megbizonyosodott róla, hogy nem érhető el olyan technológiai 
alternatíva, amely biztosítaná az azonos szintű garanciákat és/vagy a termék különleges jellemzőinek megtartását.

(2) A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.
(3) A „Dulce de leche” vagy a „Confi ture de lait” cukrozott sűrített tejből készült lágy, zamatos, barna krémet jelöl.
(*) Ebben az összefüggésben a „gyümölcsbor”: a szőlőn kívüli más gyümölcsből készített bor (többek között az almabor és a körtebor).
(**) Minden forrásból elérhető maximális szintek, SO2 mg/l-ben kifejezve.
(***) 2019. január 1-jétől.

B” szakasz – technológiai segédanyagok és egyéb, ökológiai eljárással előállított, mezőgazdasági eredetű összetevők feldolgo-
zása során használható termékek.

MEGNEVEZÉS NÖVÉNYI 

EREDETŰ

ÁLLATI 

EREDETŰ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Víz X X Ivóvíz a 98/83/EK tanácsi irányelv értelmében.
Kalcium-klorid X Alvasztóanyag.

Kalcium-karbonát X  

Kalcium-hidroxid X  

Kalcium-szulfát X Alvasztóanyag.

Magnézium-klorid (vagy nigari) X Alvasztóanyag.

Kálium-karbonát X Szőlő szárítása.

Nátrium-karbonát X X  

Tejsav X A sófürdő pH-értékének beállítására a sajtgyártás során. (1)

Citromsav X X  

Nátrium-hidroxid X Cukorgyártáshoz.
Olajkészítéshez az olívaolajtermelés kivételével.

Kénsav X X Zselatingyártás(1), cukorgyártás(2).

Sósav X Zselatingyártás.
A sófürdő pH-értékének beállítására Gouda, Edam és Maas-dammer sajtok, valamint a 
Boerenkaas, a Friese és a Leidse Nagelkaa gyártásánál.

Ammónium-hidroxid   X Zselatingyártás.

Hidrogén-peroxid   X Zselatingyártás.

Szén-dioxid X  X  
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MEGNEVEZÉS NÖVÉNYI 

EREDETŰ

ÁLLATI 

EREDETŰ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Nitrogén X  X  

Etanol X  X Oldószer.

Csersav X  Szűrési segédanyag.

Tojásfehérje-albumin X   

Kazein X   

Zselatin X   

Vizahólyag X   

Növényi olajok X  X Kenő, tapadásgátló vagy habzásgátló anyag.
Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származnak.

Szilícium-dioxid-gél vagy kolloid oldat X   

Aktív szén X   

Zsírkő X  Az E 553b élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó speciális tisztasági kritériumoknak megfele-
lően.

Bentonit X  X Kolloid anyag mézsörhöz. (1)

Cellulóz X  X Zselatingyártás. (1)

Diatomaföld X  X Zselatingyártás. (1)

Perlit X  X Zselatingyártás. (1)

Mogyoróhéj X   

Rizsliszt X   

Méhviasz X  Tapadásgátló anyag.
Ökológiai méhészetből származó méhviasz.

Karnaubaviasz X  Tapadásgátló anyag.
Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő.

Ecetsav/ecet  X Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik.
Halfeldolgozáshoz, csak biotechnológiai forrásból, kivéve, ha GMO-ból állították elő.

Tiamin hirdoklorid X X Csak gyümölcsbor (többek között almabor, körtebor és mézsör) feldolgozásához való felhasz-
nálásra.

Diammónium-foszfát X X Csak gyümölcsbor (többek között almabor, körtebor és mézsör) feldolgozásához való felhasz-
nálásra.

Farost X X A faanyag csak tanúsítottan fenntartható módon kitermelt fából származhat. A felhasznált 
fa nem tartalmazhat mérgező összetevőket (kivágás utáni kezelés, természetesen jelen levő 
vagy mikroorganizmusokból származó toxinok).

(1) A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.
(2) A korlátozás csak a növényi termékekre vonatkozik.

„C” szakasz – az élesztő és élesztőtartalmú termékek előállításához használt technológiai segédanyagok.

MEGNEVEZÉS  ELSŐDLEGES 

ÉLESZTŐ

 ÉLESZTŐ TARTALMÚ TERMÉ-

KEK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK

 EGYEDI FELTÉTELEK

Kalcium-klorid X

Szén-dioxid X X

Citromsav X Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához.

Tejsav X Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához.

Nitrogén X X

Oxigén X X

Burgonyakeményítő X X Szűréshez.
Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik.

Nátrium-karbonát X X A pH-érték szabályozásához.

Növényi olajok X X Kenő, tapadásgátló vagy habzásgátló anyag.
Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származnak.

15. A 11. mellékletben a NÉBIH helyére mindenhol a Pest Megyei Kormányhivatal kerül.

16. A 12. melléklet 2. táblázata az alábbi két sorral egészül ki.

Jogszabály száma Jogszabály címe AF

Haltartás katasztrófa helyzete 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének a)-d) pont 7.3.B.)

Egyszerű anyagok a növényvédelemben 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 2. melléklet
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 2. Fontos változások az Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre 

(Szankciókatalógus) dokumentumban rögzítettekben

2016. év végén a NÉBIH (mint az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóság) A Bizottság 889/2008/EK rendelete alapján köte-
lezően előírta, hogy mely eltéréseknél kell a tanúsítványt felfüggeszteni, a tanúsítást megvonni, illetve megtagadni, illetve erről beje-
lentést tenni az illetékes Kormányhivatalnak! 

Az illetékes hatóság úgy döntött, hogy az általa előírt változásokat 2017. március 31. után induló eljárásokban kell alkalmazni. 
Az utasításnak megfelelően átírtuk korábbi Szankciókatalógusunkat, amelyet az elfogadás érdekében megküldtünk a NÉBIH-nek, 

mint az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóságnak, amely határozat kibocsátásával a Sz-1/16 verziószámú Szankciókataló-
gust alkalmazhatónak minősítette. 

Ezzel a háttérszínnel emeltük ki azokat a sorokat, amelyeket a NÉBIH kötelező előírásai alapján emeltünk be Szankciókatalógusunkba. 
Ezekben az esetekben első lépésben semmi esetre sem tekinthetünk el az előírt szankció kiadásától! Természetesen a fellebbezés 
lehetősége ezután is megmarad, de annak elbírálása már hatósági ellenőrzés alatt zajlik; minden a hatósági előírástól eltérő végered-
ményű esetet a kijelölt hatóság elé kell tárnunk! 

A következőkben teljes terjedelemben közzétett Sz-1/16 verziószámú Szankciókatalógusunk került bevezetésre a korábbi tájékoz-
tatásoknak is megfelelően! (Természetesen a dokumentum honlapunkon is folyamatosan elérhető).

Az eljárások listáját a Tanács 834/2007/EK rendelete, a Bizottság 889/2008/EK rendelete és a 34/2013. (V.14.) VM rendelet, valamint 
a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. Alap-feltételrendszere előírásaitól való eltérésekre állítottuk össze, hogy az eltéréseket egysége-
sen, kiszámíthatóan értékeljük.

Adott termék ökológiai jelölése kapcsán feltárt szabálytalanságokról és jogsértésekről az illetékes hatóságot értesítenünk kell, 
illetve bizonyos esetekben a jogsértés helye szerinti illetékes kormányhivatalnál intézkedést kezdeményezhetünk a 34/2013. VM ren-
delet 15.§ (3) bekezdésének megfelelően. Az I. táblázatban a termék ökológiai termelésre történő utalással jelölés minden, az Alap-
feltételrendszer 3. fejezetében részletezett esetre vonatkozik.

Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre (Szankciókatalógus) Sz-1/16 verzió

I. táblázat Az előírásoktól való eltérések következményei a fenti jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységek

(A, B, C, E) és a tömegétkeztetés (H) esetén

Eljárás- 

fokozat

Biokontroll lehetséges intézkedései Partner által megteendő intézkedés/jelölést érintő 

következmény

Jogszabályhely (kivéve H)

F1 Figyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat 
megszüntetésének előírása.

Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat 
megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.

34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)

F2 Szigorú fi gyelmeztetés kiadása. / Hibás 
gyakorlat megszüntetésének előírása.

Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat 
megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.

34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)

F3 Szigorú fi gyelmeztetés kiadása. / Hibás 
gyakorlat megszüntetésének előírása.

Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat 
megszüntetése. Jelölhetőséget nem érinti.

34/2013. VM r. 15.§ (1) a) és c)

SZ1

Felszólítás dokumentumok megküldésére.
/ Rendkívüli ellenőrzés

Hiányzó dokumentumok megküldése, illetve közreműködés 
rendkívüli ellenőrzéskor.* / Az érintett termék ökológiai terme-
lésre történő utalással nem jelölhető.

34/2013. VM r. 15.§ (1) b) és d)

Ökológiai termelésre utaló jelöléssel tör-
ténő forgalomba hozatal megakadályozása.

Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem 
jelölhető.

834/2007/EK r. 30. cikk (1) első 
albekezdés

Ökológiai termelésre történő utalás eltávo-
líttatása. Tanúsítvány visszavonása. 
A kormányhivatal tájékoztatása.

Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem 
jelölhető.

889/2008/EK r. 91. cikk (2)
34/2013. VM r. 15.§ (1) e)

SZ2 Átállási idő újraindítása – ahol értelmezhető 
– a kormányhivatal döntése alapján.
Ökológiai termelésre utaló jelöléssel történő 
forgalomba hozatal megakadályozása vagy 
a jelölés eltávolíttatása. 
Tanúsítvány visszavonása.

Az átállási idő újraindul (ahol értelmezhető).
Az érintett termék ökológiai termelésre történő utalással nem 
jelölhető. 

834/2007/EK r. 30. cikk (1) első 
albekezdés és 889/2008/EK r. 91. cikk (2)
34/2013. VM r. 25.§ (1) b) és 15.§ (1) e)

SZ3

Ökológiai jelöléstől való eltiltás az illetékes 
hatósággal egyeztetett időtartamra. / Jelö-
lés használatának korlátozása vagy megtil-
tása a kormányhivatal döntése alapján.
Tanúsítvány visszavonása.

A korlátozással érintett termék ökológiai termelésre történő 
utalással nem hozható forgalomba.

834/2007/EK r. 30. cikk (1) második 
albekezdés
34/2013. VM r. 25.§ (1) a) és 15.§ (1) e)

Szerződésbontás, kizárás az ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás rendszeréből a 
kormányhivatal döntése alapján.
Tanúsítvány visszavonása.

Ökológiai termelésre történő utalással a kizárás időtartama 
alatt semmilyen termék nem hozható forgalomba.

34/2013. VM r. 25.§ (1) c) és 15.§ (1) e)

* Megfelelő hiánypótlás esetén, illetve akkor, ha az ellenőrzés – és adott esetben a mintavétel eredménye – alapján az érintett termék ökológiai 

jelöléssel forgalomba hozható, a szankció automatikusan törlődik.

A fentieken túl a 34/2013. VM r. 15.§ (1) d) pontja alapján a Biokontroll szükség esetén rendkívüli ellenőrzést végezhet.
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II. táblázat Az előírásoktól való eltérések következményei a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. Alap-feltételrendszere által

szabályozott, kozmetikai termékek gyártása (G) esetén

Eljárás- 

fokozat

Biokontroll lehetséges intézkedései Partner által megteendő intézkedés/jelölést érintő következmény

F1 Figyelmeztetés kiadása/Hibás gyakorlat megszüntetésének előírása. Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. 
Jelölhetőséget nem érinti.

F2 Szigorú fi gyelmeztetés kiadása/Hibás gyakorlat megszüntetésének 
előírása.

Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése.
Jelölhetőséget nem érinti.

F3 Szigorú fi gyelmeztetés kiadása. / Hibás gyakorlat megszüntetésének 
előírása.

Az esettől függően a hiányosság pótlása. / Hibás gyakorlat megszüntetése. 
Jelölhetőséget nem érinti.

SZ1

Felszólítás dokumentumok megküldésére. / Rendkívüli ellenőrzés. Hiányzó dokumentumok megküldése.* / Az érintett termékkel összefüggés-
ben a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re történő utalás nem lehetséges.

A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re utaló jelöléssel történő forga-
lomba hozatal megakadályozása.

Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofi t 
Kft.-re történő utalás nem lehetséges.

A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re történő utalás eltávolíttatása.
Tanúsítvány visszavonása.

Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofi t 
Kft.-re történő utalás nem lehetséges.

SZ2
A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re utaló jelöléssel történő forga-
lomba hozatal megakadályozása vagy a jelölés eltávolíttatása. 
Tanúsítvány visszavonása.

Az érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária Nonprofi t 
Kft.-re történő utalás nem lehetséges. 

SZ3

A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re utaló jelöléstől való eltiltás meg-
határozott időtartamra. Tanúsítvány visszavonása.

A korlátozással érintett termékkel összefüggésben a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.-re történő utalás nem lehetséges.

Szerződésbontás, meghatározott időszakon belül az újraszerződés 
lehetőségének elhárítása. Tanúsítvány visszavonása.

A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.-re történő utalással a szerződés 
nélküli időszak alatt semmilyen termék nem hozható forgalomba.

* Megfelelő hiánypótlás esetén a szankció automatikusan törlődik.

A fentieken túl a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. szükség esetén rendkívüli ellenőrzést végezhet.

Az egyes fi gyelmeztetések és szankciók kiadása, pótdíjjal jár. Ezek, valamint a rendkívüli ellenőrzések díjai a következők:

Eljárási fokozat

Rendkívüli ellenőrzés (pótellenőrzés)

A pótdíj mértéke (az éves ellenőrzési, nyilvántartási díj %-ában)

minimál díj + felmerült költségek + ÁFA

1*F3 5%

1*SZ1 5%

2*SZ1 10%

3*SZ1 15%

1*SZ2 20%

2*SZ2, SZ3 30%

Általános (minden tevékenységre vonatkozik)

1. Általános előírások F1 F2 F3 SZ1 SZ2 SZ3

1.1. Késedelmes éves adatszolgáltatás. 
1.2. Információszolgáltatás/változás bejelentésének elmulasztása.   
1.3. Információszolgáltatás megtagadása. 
1.4. Az előírt készletre vételi jelentés beküldésének elmulasztása. 
1.5. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek hiánya. 
1.6. Nyomonkövetéssel kapcsolatos hiányosságok (pl. nem ökológiai gazdál-

kodás és/vagy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos termékek forgalmi 
adataival, beszerzési, származási adatokat igazoló dokumentumokkal, 
nyilvántartásával kapcsolatos hiányosságok).



1.7. GMO használata. 1 1 1

1 Az eset súlyától függően.

2. Dokumentáció F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

2.1. Tanúsítást nem befolyásoló, kisebb hiányosságok a nyilvántartási rendszerben.   
2.2. Tanúsítást befolyásoló, nagyobb hiányosság a dokumentációs rendszerben.  
2.3. A nyilvántartásban valótlan adatok feltüntetése (hamis adatok közlése) vagy adatok eltitkolása. 
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3. Hiánypótlások F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

3.1. A hiánypótlás megadott határidejének elmulasztása.   

3.2. Tanúsítást befolyásoló hiánypótlás elmulasztása (a hiány pótlásával a szankció jogkövetkez-
mények nélkül, automatikusan törlésre kerül).



4. Jelölés F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

4.1. Hiányos jelölés raktározás során.   

4.2. Az árukísérő bizonylatokon (szállítójegyek, számlák stb.) nincs vagy félrevezető a jelölés,
de igazolható az áru eredete.

 

4.3. Az árukísérő bizonylatokon nincs jelölés (szállítójegyek, számlák stb.) és a termék nem szerepel 
a Minősítő Tanúsítvány mellékletén.

 

4.4. Hiányos, formailag nem megfelelő jelölés a terméken, árukísérő bizonylaton (pl. ellenőrző 
szervezet neve nem pontos vagy hiányzik a kódszáma stb.).



4.5. Szándékos félrevezető jelölés a terméken, árukísérő bizonylaton (nem megfelelő státusz jelölése). 

4.6. Helytelen értelmezésből származó téves jelölés (terméken, árukísérő bizonylaton stb.).  

4.7. Termék felhasználása ökológiaiként/átállásiként, ha nem igazolt az eredete.  

4.8. A Minősítő Tanúsítványon nem szereplő termék ökológiai (átállási) jelölése és/vagy Minősítő 
Tanúsítvány nélküli forgalmazása.

1 1

4.9. A felfüggesztési időszak* alatt az érintett termék ökológiai jelöléssel történő forgalmazása, ha a 
vizsgálat nem igazolja az előírások megsértését.



4.10. Hiányos jelölés raktározás során, amennyiben az azonosíthatóságot lehetetlenné teszi. 

1 Az eset súlyától függően.

* Ha felmerül a gyanú, hogy valamely termék előállítása nem felel meg az előírásoknak, az ökológiai jelöléssel történő forgalmazást felfüggesztjük, és vizsgá-

latot indítunk. Amennyiben a gyanú beigazolódik, akkor a Szankciókatalógus megfelelő pontja lép életbe, ha eloszlik, akkor a termék ismét forgalomba 

hozható ökológiai jelöléssel.

5. Raktározás F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

5.1. Bérelt vagy saját ökológiai raktár bejelentésének elmulasztása.  

5.2. Bérelt raktár esetén hiányzik, vagy tartalmilag nem megfelelő a bérleti szerződés. 

5.3. Bértárolás esetén hiányzik, vagy tartalmilag nem megfelelő az alvállalkozói szerződés. 

5.4. A keveredés megakadályozására nem teszik meg a szükséges intézkedést.   

5.5. Az öko/átállási és a szokványos áru keveredése.  

5.6. Ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagok (pl. műtrágya, növényvédőszer) táro-
lása egy ökológiai üzemrészben.

 

5.7. Tiltott raktárfertőtlenítő szerek felhasználása az előírt várakozási idő nélkül.  

6. Egyéb F1 F2 F3 SZ1 SZ2 SZ3

6.1. Egyeztetett időpont elmulasztása.  

6.2. A Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. okmányainak hamisítása. 

6.3. A termék ökológiai/átállási voltában sérül a partnernek felróható módon. 

Mezőgazdasági termelő – Növénytermesztés, állattenyésztés, beleértve a nyúl- és fürjtartást is –

A1, Halgazdaság – A5 (speciális eltérésein túl), Vadaskerti vadtartás – A6

7. Földhasználat F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

7.1. Igazolatlan földhasználat. 

8. Párhuzamos gazdálkodás F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

8.1. Azonos vagy nehezen megkülönböztethető vagy ismeretlen fajta a növénytermesztésben 
az ökológiai és a szokványos egységekben (kivéve az engedélyezett eltéréseket).



8.2. Párhuzamos ültetvényeknél eltérés az átállási tervtől, annak módosítása nélkül.  

8.3. Szokványos egység nem megfelelő elválasztása. 



40 Biokultúra 2017/2-3

AAA Biookkonntrrooll HHuunngárriia Nonnproofifi t Kfttt. hiivaattalooss köözleeeméénnyeei

9. Szaporítóanyagok F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

9.1. Szokványos csávázatlan szaporítóanyag felhasználása engedély nélkül, ha az engedély 
kiadható lett volna.

 

9.2. Szokványos csávázatlan szaporítóanyag felhasználása engedély nélkül, ha az engedély nem 
lett volna kiadható.



9.3. Átállási szaporítóanyag felhasználása engedély nélkül.  

9.4. A vetőmagok vagy burgonya vetőgumó felhasználása úgy, hogy azt az engedélyezetteken 
kívül eső növényvédelmi termékekkel kezelték (kivéve hatósági előírás).



10. Trágyák, növényvédő szerek, izoláció F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

10.1. A 889/2008/EK rendelet I. mellékletében szereplőkön kívül eső hatóanyagú tápanyag-
utánpótló és talajjavító szerekkel történő szennyeződés (használatból, elsodródásból eredő).

1 1 1

10.2. A 889/2008/EK rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagú tápanyagutánpótló és talaj javító 
szerek alkalmazása az engedélyokirattól eltérően vagy hazai engedélyokirat nélkül.



10.3. Kártevők és betegségek elleni védekezés céljából a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő hatóanyagú termékeken kívül eső termékkel történő szennyeződés (használatból, 
elsodródásból eredő).

1 1 1

10.4. Kártevők és betegségek elleni védekezés céljából a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő hatóanyagú növényvédő szerek alkalmazása az engedélyokirattól eltérően vagy hazai 
engedélyokirat nélkül.



10.5. A tápanyag-utánpótlásra felhasznált nitrogénmennyiség meghaladja az évi 170 kg/ha meny-
nyiséget.



10.6. A rézfelhasználás a megengedett mértéket meghaladja. 

10.7. Engedélyhez kötött anyagok felhasználása engedély nélkül.   

1 Az eset súlyától függően.

11. Vetésváltás, egyéb növénytermesztési előírások F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

11.1. A vetésváltás szabályainak enyhe megsértése.   

11.2. A vetésváltás szabályainak durva megsértése.  

11.3. Alacsony pillangós részarány (15% alatti), ha zöldtrágyával és szerves trágyával sem pótolták.  

11.4. Hidroponikus termesztés.  

12. Állatok átállása F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

12.1. Az előírt átállási időtartamok, feltételek be nem tartása.  

13. Állatok származása F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

13.1. Engedély nélküli vagy nem a kiadott engedélynek megfelelő állatbeszerzés. 
13.2. Szokványos állatok bevonása nem felel meg az előírásoknak. 

14. Takarmányozás F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

14.1. Régióból és régión kívülről származó takarmányokkal kapcsolatos jogszabálysértések.  
14.2. Nem ökológiai gazdálkodásból származó takarmány felhasználása kismértékben (≤5% növény-

evőknél, ≤6% egyéb állatnál) engedély nélkül meghaladja az előírt arányt.
  2

14.3. Nem ökológiai gazdálkodásból származó takarmány felhasználása nagymértékben (>5% 
növényevőknél, >6% egyéb állatnál) vagy kismértékben ismétlődő jelleggel engedély nélkül 
meghaladja az előírt arányt.



14.4. Az átállásból származó takarmány felhasználása kismértékben (≤5%) engedély nélkül megha-
ladja az előírt arányt.

  2

14.5. Az átállásból származó takarmány felhasználása nagymértékben (>5%) vagy kismértékben 
ismétlődő jelleggel engedély nélkül meghaladja az előírt arányt.

22 

14.6. Növényevőknél a vásárolt takarmány aránya >50% és nincs együttműködési megállapodás.  
14.7. A napi takarmányadag (szálas, tömeg, siló, abrak) arányainak be nem tartása.   2

14.8. Tiltott anyagok, eljárások használata a takarmányozásban (pl. antibiotikumok, hormonok, 
kokcidiosztatikumok, hozamfokozók, GMO stb.).

1 1 1

1 Az eset súlyától függően. 2 A szabályos állapot helyreállítását követő 30 napon át.
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15. Állatorvosi kezelés F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

15.1. Allopátiás állatgyógyászati készítmények használata állatorvosi utasítás nélkül. 22 

15.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő be nem tartása szintetikus, allopátiás készítmények 
használata után.

  

15.3. Állategészségügyi kezelésekről vezetett nyilvántartások hiánya. 

15.4. Az előírtnál többszöri allopátiás kezelés. 

15.5. Engedélyezhető vitaminok felhasználása engedély nélkül.   2

15.6. Kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítmények és antibiotikumok 
megelőző kezelés keretében történő alkalmazása.



15.7. Növekedés- vagy termelésfokozó anyagok, valamint a hormonok és hasonló anyagok használata. 

2 A szabályos állapot helyreállítását követő 30 napon át.

16. Állattartás módja, állatszállítás, azonosítás F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

16.1. Engedély nélküli csonkítás.  

16.2. Szabálytalan állatcsonkítás.   

16.3. Az állatok szabálytalan szállítása, rossz bánásmód.  2 

16.4. Az állatok azonosítása nem biztosított. 2 

16.5. Állatok elkülönített tartása indokolatlanul.   2

16.6. Szállítás előtt vagy alatt allopátiás nyugtató használata.  

16.7. Azonos állatfaj tartása az ökológiai és a nem ökológiai gazdasági részben, kivéve az engedélyezett 
eltéréseket.



2 A szabályos állapot helyreállítását követő 30 napon át.

17. Istállótrágya F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

17.1. Az istállótrágya elhelyezése nem felel meg az előírásnak.   2

17.2. Tiltott fertőtlenítőszerek használata az istálló és az állattartás berendezéseinek fertőtlenítésére. 2 

17.3. Az állomány nagyság nagyobb, mint amit a 170 kg N/év/ha lehetővé tesz.  2 
2 A szabályos állapot helyreállítását követő 30 napon át.

18. Szabadtartás, állattartó létesítmények F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

18.1. Engedélyezhető legelőhasználat engedély nélkül vagy engedélytől eltérően.  

18.2. Nem engedélyezhető legelőhasználat. 22 

18.3. A tartási előírások kismértékű megsértése (nem megfelelő almozás, nyílások, kifutók, legelőhöz 
való hozzájutás stb.).

  2

18.4. A tartási előírások nagymértékű megsértése (sűrű állatlétszám, ketreces tartás, kötött tartás 
engedély nélkül stb.).

22 

18.5. Vadaskert kialakítása nem felel meg az előírásoknak.  2 

18.6. Baromfi  esetében minimális vágási életkor be nem tartása (lassúnövekedésű baromfi  fajtától 
eltérő alkalmazása esetén).



2 A szabályos állapot helyreállítását követő 30 napon át.

Mezőgazdasági termelő – Vadon termő növények begyűjtése A2

19. Vadon termő növények begyűjtése F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

19.1. A gyűjtési területet három éven belül ökológiai termelésben való használatra engedélyezett 
termékeken kívül mással kezelték.

 

19.2. A gyűjtés érinti a természetes élőhely stabilitását és/vagy a gyűjtési terület fajainak fennmaradását.   

19.3. A gyűjtési hely nem megfelelően izolált. 

19.4. A gyűjtési utasítás nem felel meg az előírásoknak.   

19.5. A szokványos és az ökológiai gyűjtés elkülönítése nem megoldott a gyűjtési gyakorlatban.  
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Mezőgazdasági termelő – Gombatermesztés A3

20. Gombatermesztés F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

20.1. A termesztőközeg összetétele nem felel meg az előírásoknak.  
20.2. Kártevők és betegségek elleni védekezés céljából a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében nem 

szereplő hatóanyagú növényvédő szerek alkalmazása.
1 1

20.3. Kártevők és betegségek elleni védekezés céljából a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő hatóanyagú növényvédő szerek alkalmazása az engedélyokirattól eltérően vagy hazai 
engedélyokirat nélkül.



1 Az eset súlyától függően.

Mezőgazdasági termelő – Méhészet A4

21. Méhészet elhelyezése F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

21.1. Méhészet elhelyezése nem megfelelő. 
21.2. Tiltott növényvédő szerrel kezelt méhlegelőről történő gyűjtés.  
21.3. GMO-s növény hasznosítása méhlegelőként. 1 1

21.4. A Biokontroll Nonprofi t Kft.-vel nem egyeztetett vándorlás.  
21.5. Párhuzamos méhészkedés azonos területen, vagy más területen az előírásoknak ellentmondva.  

1 Az eset súlyától függően.

22. Méhek származása F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

22.1. Méhészet újratelepítése szokványos méhcsaládokkal az engedélyezett arányt túllépve. 
22.2. Eltérés a méhészet felújításának szabályaitól.  
22.3. Nem engedélyezett méhfajta tartása. 

23. Állatorvosi kezelések F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

23.1. Ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett állatgyógyászati készítmény használata. 1 1

23.2. Állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos nyilvántartás hiánya. 
1 Az eset súlyától függően.

24. Kaptárak, berendezések és egyéb anyagok F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

24.1. A kaptárak anyaga nem felel meg az előírásoknak. 
24.2. Előírásoknak nem megfelelő termékek használata a kaptárban. 
24.3. Ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett termékek és/vagy eljárások használata a 

kaptárak, lépek, keretek védelmére kártevők és betegségek ellen, az épületek, létesítmények, 
felszerelések, eszközök, termékek tisztítására és fertőtlenítésére.

 

24.4. Nem ökológiai gazdálkodásból származó viasz/műlép felhasználása rendelettől eltérő módon. 

25. Méhek etetése F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

25.1. Nem ökológiai takarmány etetése. 
25.2. Egyéb eltérés az etetés szabályaitól.  

26. Méhek tartása F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

26.1. Méhek elpusztítása méhészeti termékek begyűjtéséhez kapcsolódóan (pl. kasban tartott 
méhek esetén).

  

26.2. Méhek csonkítása.   
26.3. Mézpergetés fi asítást tartalmazó lépből.  
26.4. Szintetikus méhelűző szerek használata pergetéskor.  
26.5. Herefi asítás indokolatlan elpusztítása. 

Feldolgozás, kereskedelem – B, Takarmánygyártás – E, Kozmetikai termékek gyártása – F, Tömegétkeztetés – H

27. Termelés, feldolgozás, értékesítés F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

27.1. Ellenőrzési rendszerben nem szereplő alvállalkozó alkalmazása. 
27.2. Szokványos termékek előállítása, kezelése nincs megfelelően elválasztva.  
27.3. Alvállalkozói szerződés nem áll rendelkezésre vagy nem megfelelő.  
27.4. Indokolatlan eltérés az anyagmérlegben.  
27.5. Tisztításra, fertőtlenítésre nem engedélyezett anyagok, technológiák alkalmazása. 
27.6. Csomagolóanyag nem felel meg az előírásoknak.   
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28. Felhasznált alap-, adalék- és segédanyagok, alkalmazott eljárások F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

28.1. Olyan nem ökológiai eredetű mezőgazdasági összetevő felhasználása, amely nem szerepel 
az engedélyezett összetevők listáján.



28.2. Ökológiai termelésben nem alkalmazható adalék- és segédanyagok használata. 

28.3. Nem megengedett termékek és anyagok használata (borászat). 

28.4. Nem alkalmazható eljárás használata a termékelőállítás során. 

28.5. Nem ökológiai eredetű, engedélyezett mezőgazdasági összetevő előírtnál nagyobb arányban 
történő felhasználása.



28.6. Ökológiai gazdálkodásban tiltott borászati eljárások, folyamatok és kezelések alkalmazása. 

28.7. Adalék- és segédanyag engedélyezettől eltérő célú alkalmazása. 

28.8. Adalék- és segédanyag beviteli mennysége az engedélyezettnél magasabb vagy az előírások-
ban szereplő vegyületek mennyisége a végtermékben meghaladja az előírt határértéket.



28.9. A felhasznált anyag nem felel meg a rá vonatkozó előírásoknak. 

28.10. Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett borászati eljárások, folyamatok és kezelések feltételeinek 
megsértése.



28.11. Egyedi engedélyhez kötött adalék- és segédanyagok vagy eljárások engedély nélküli alkalmazása.  

28.12. A jelölés nincs összhangban a megadott összetevőkkel. 

28.13. Ugyanazon összetevő alkalmazása ökológiaiként és nem ökológiaiként. 

29. Nyilvántartások F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

29.1. Gyártás során nem állnak rendelkezésre a receptúrák. 

Import – C

30. Import F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

30.1. Harmadik országból behozott termékről nem áll rendelkezésre a hitelesített ellenőrzési 
tanúsítvány vagy az nem megfelelő.

 

30.2. Harmadik országból történő termékbehozatal bejelentésének elmulasztása.  

Mezőgazdasági termelő – Halgazdaság A5

31. A halgazdálkodás speciális eltérései F1 F2 SZ1 SZ2 SZ3

31.1. Szintetikus kémiai anyagok alkalmazása a vízi növények, valamint növényi takaró
szabályozása céljából.

1 1 1

31.2. A feltöltés és/vagy a lecsapolás során a keveredés nem megakadályozható.   

31.3. Párhuzamos akvakultúrás gazdálkodás engedély nélkül. 

31.4. A lehalászás megbízható szétválasztása nem biztosítható. 

31.5. A szülőpárok nem megfelelően jelöltek.  

31.6. Ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett készítmények használata az eszközök
és az ivadékok fertőtlenítése, betegségmegelőzés során.

  

31.7. Az előírt vízminőség vizsgálatok hiányoznak. 

31.8. Az ökológiai és nem ökológiai termelőegységek nem megfelelő elkülönítése. 

31.9. Az előírtnál kevesebb a peremterületen található természetes növényzet.   

31.10. Engedélyezett trágyák túlzott felhasználása (20 kg N/ha/év túllépése), vagy nem kellő 
dokumentálása.

  

31.11. A lehalászás, szállítás, vágás, teleltetés gyakorlata nem felel meg az előírásoknak.   

31.12. A népesítési sűrűség előírásainak kismértékű megsértése (≤10%).   

31.13. A népesítési sűrűség előírásainak nagymértékű megsértése (>10%).  

Jelmagyarázat:  az előírás adott pontjának első megsértése

         - az előírás adott pontjának megsértése két egymást követő évben

         - az előírás adott pontjának megsértése három egymást követő évben
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Trágyázó, talajjavító és növény-, 

talaj kon dicionáló készítmények

Abavit ásványi trágya
Abavit Flow
Aegis Sym Argilla/Clay
Agrohamu
AGROSOL liquid
AGROSOLution Gabona
AGROSOLution Golfgyep
AGROSOLution Gyümölcs
AGROSOLution Sport és játéktéri gyep
AGROSOLution Szőlő
AGROSOLution zöldségek,
kapásnövények
Alga 600

Algafi x
Alga K Plus®
AlgaSoil
AminoBór® 150 lombtrágya
AminoTotal
Artis
AZORHIZ
AZOTER-F
AZOTER-SC
Bacteriolit
Bacteriolit koncentrátum

Bactofi l® A 10 talajbaktérium
készítmény egyszikűekhez

BactoFil® B 10 talajbaktérium
készítmény kétszikűekhez

BactoFil Carbon cellulózbontó
készítmény
BactoFil® CELL szárbontó készítmény
BactoFil Szójaoltó talajbaktérium
BactoVit
Baktomix UN
BioAlga algatrágya
Bio-Fer Káli Szulf (ökológiai gazdálkodás-

ban 2017. december 31-ig használható fel)

Bio-Fer Natur fermentált baromfi trágya 
(ökológiai gazdálkodásban 2017. decem-

ber 31-ig használható fel)

Bio-Fer Natur Extra fermentált baromfi -
trágya (ökológiai gazdálkodásban 2017. 

december 31-ig használható fel)

BioFil® Lúgos talajoltó

 3. Az ökológiai gazdálkodásban felhasználhatónak tartott szerek, készítmények listája

E lapszámunk tartalmazza a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. által forgalmazói, gyártói kérésre alkalmasnak ítélt Tápanyagpótló, 
Növényvédő hatású, Biocid, Állattartó épületek tisztítására alkalmazható és egyéb készítmények listáját. A lista folyamatosan bővül-
het, amely kiegészítéseket későbbi lapszámaink tartalmazzák. A mindenkori aktuális lista – az esetleges korlátozásokkal együtt – 
folyamatosan elérhető honlapunkon, a www. biokontroll.hu Felhasználható szerek menü alatt. 

Minden anyag, szer, készítmény – köztük a felsoroltak is – csak a hatályos EU és/vagy hazai jogszabályok előírásai szerint, illetve 
a hatóság különleges engedélye szerint (pl. címkétől eltérő felhasználás) alkalmazható! Érvényes módosításig, illetve visszavonásig.

Szankciótól való mentesítés előzetes bejelentés alapján

Amennyiben kényszerhelyzetben nem tudnak eleget tenni tisztelt partnereink az előírásnak, elkerülhetik a szankció kiszabását, ha az eltérés-
ről előzetesen írásban részletes bejelentést tesznek a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. felé. Természetesen az eltérés jellegétől függően a 
termék, terület, állatállomány stb. ökológiai státusza megváltozik a következőkben részletezettek szerint: 
A) A terület, állatállomány helyzete (átálló, öko) nem változik, de az érintett termék ökológiai jelöléssel nem látható el az adott évben, 

illetve az előírás megsértésének időszakáig:

1. ha egy üzemen belül azonos fajtát termeszt az ökológiai és a szokványos egységben (tárgyévben);
2. ha a nem az előírás szerint és az előírás szerint tartott állatok közös legelőt használnak, és/vagy közös épületben vannak elhelyezve (az 

előírás megsértésének időszakáig);
3. ha a méhész több méhészeti egységgel dolgozik, és ezek nem mindegyike felel meg a méhészet elhelyezésére vonatkozó előírásoknak 

(az előírás megsértésének időszakáig);
4. a takarmánytermő területek státusza még nem elégíti ki az állatok előírások szerinti takarmányozását, de az állomány ellenőrzés alatt van;
5. szokványos vetőmag felhasználása;
6. egyebek.

B) Az érintett termék ökológiai jelöléssel nem forgalmazható és újra kezdődik az átállás:

1. ha olyan készítményt kíván használni, amely az előírásokban nem szerepel;
2. ha gazdaságába a szomszédos területekről tiltott szer vagy genetikailag módosított szervezet sodródik át;
3. ha nem felel meg a takarmány összetétele az előírásoknak;
4. ha az állatgyógyászatban szintetikus allopátiás készítményt illetve antibiotikumos kezelést alkalmaz úgy, hogy az az előírásokkal ütközik;
5. ha eltér a méhészet vagy az állatállomány felújításának szabályaitól;
6. ha a méhésznek nem áll módjában a viasz/műlép eredetét igazolni, vagy szokványos viasz/műlép felhasználására kényszerül;
7. egyebek.

A Szankciókatalógusban nem szabályozott esetekben Igazgatói Utasítás alapján kell eljárni.
Pótellenőrzési díj kifi zetésére a következő esetekben tartunk igényt:

• Egyeztetett időpont elmulasztása.
• Ellenőrzés lemondása az utolsó 24 órában.
• Az ellenőrzés során a partner hibájából nem állapítható meg az előírásnak való megfelelés és az utólagos hiánypótlással nem megoldható. 

(Pl. nem teszik meg az értesítő levélben leírt előkészületeket, könyvelés nincs a helyszínen, raktárba nem lehet bejutni stb.)
Egyéb díjak:

• Előzetesen írásban nem bejelentett, de ellenőrzés kezdetén a partner részéről bejelentett, egyébként szankcióval járó eltérések az SZ1-
nek megfelelő díjtétellel járnak.

Budapest, 2017. március 31.
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BioFil® Normál talajoltó
BioFil® Savanyú talajoltó
BioFil® Szárbontó baktérium készítmény
BioFil® Szója talajoltó
Biofl uid Tápoldat
Biomate gilisztahumusz
BIOMAX talajkondicionáló készítmény
Biomit®
BioNitroPhos T algatrágya
Bioplasma
Biorex szilárd talajoltó anyag
Biorex-1
Biorex-2
Bio-Vegetal baktériumtrágya
Biovin biotrágya

Bio Vegasca zöldségföld búzafű
termesztés számára

Bio Voligop® Bór
Bio Voligop® Cink
Bio Voligop® Kobalt
Bio Voligop® Mangán
Bio Voligop® Molibdén
Bio Voligop® Réz
Bio Voligop® Szuper
Bio Voligop® Vas
Bistep
Bora®
Borogreen L
Boroplus
Borox
Brexil Combi
Cofuna szerves trágya
Cuprum MZ 38
Dell Agro Plus
DC Hyperfoszfát P26
DC Hyperfoszfát P29
Dix 10N
Duetto
Élesztő-vinasz
EM-1 mikrobiológiai termékcsalád
EM-BIO
Farmerő szerves baromfi  trágya
FermentStart
Fertileader Gold
Fertilhumus Stallatico
Fertiplus NPK 4-3-3

Fitoferr T-3 talajkezelésre

FitoHorm 10 B
FitoHorm 40 Ca (nitrogénmentes)

FitoHorm 54 Mn
FitoHorm 55 Fe
FitoHorm 63 Cu
FitoHorm 65 Zn
FitoHorm Bio Gabona
FitoHorm Kiskert
FitoHorm Szója
FitoHorm Szőlő-Gyümölcs
FitoHorm Turbo Cink
Fitokondi
FitoNatur Aktív
Floracell
Florasca Bio földkeverék család: A, B, C
Florasca komposztált szürkemarha trágya
Genezis Mikromix-A Burgonya oldat
Genezis Mikromix-A Cink oldat
Genezis Mikromix-A Cukorrépa oldat
Genezis Mikromix-A Kalászos oldat
Genezis Mikromix-A Kukorica oldat
Genezis Mikromix-A Mangán oldat
Genezis Mikromix-A Réz oldat

Genezis Mikromix-A Szőlő-gyümölcs 
oldat

Genezis Mikromix-A Zöldség-dísznö-
vény oldat

Genezis Mikromix-G Szőlő-gyümölcs 
szilárd

Genezis Pétibór Extra oldat
Genezis Savastrene Fe oldat
Genezis Savastrene Fe szilárd vaskelát
GeoAgit-CNPK-1
Geocell-1
Gércei Alginit
Goëmar BM 86

Green Active N28 nitrogénnel dúsított 
pelletált szerves trágya

Greenman Agro (Ökonet Agro, Green-
man Floralia, Ökonet Floralia)

Greensoil
Guanito
Gyökéritató-Agroter
Hamu-Hom
Hansági rostos tőzeg
Herbagreen
Horto Bio
Hosszúdombi kertészeti tőzeg
Huminit-Dudarit
Humin Power G
Humuszol

Hungavit A
Hungavit B
Hungavit D
Hungavit G
Hungavit Universal
Impro Grain EK műtrágya
Italpollina (4- 4-4)
Kelagreen Cu
Kelagreen Fe
Kelagreen Mn
Kendal TE
Királytói kertészeti tőzeg
Kondisol
Latagro natúr tőzeg
Latagro semleges tőzeg
Lebosol Bór
Lebosol Calcium
Lebosol Réz 350
Lomberő Bór Power
Lomberő Réz Power
Lomberő Cink Power
Magnesiogreen Activated Bio
Marha-Jó pelletált szarvasmarha trágya
MC Cream

Meganit A+B talajbaktériumos
oltóanyag

MicroFull lombtrágya
Microhas Zn 25
Mikrokondi M
Mikrokondi G
Mikrokondi S + Zn
MikroMax
Mikro-Vital

Mikro-Vital C+ mikrobiológiai
készítmény

Mikro-Vital P+ mikrobiológiai
készítmény

Mono Bór
Mono Cink
Mono Mangán
Mono Réz

MultiFlow növénykondicionáló
készítmény

Multoleo
Natur Biokál 01
Natur Biokál 02
Natur Biokál 02 M
Natúr BioOrganic® fermentált
baromfi  trágya
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Natur Micro

NATUR plasma

Newcal
Oligogreen
Orchideaföld (Florasca)
Organic Green Gold 5
Organic Green Gold Viridis Aurum
Organit Bór
Organit Cink

Organit® Kálcium (alma levélzetének 
a kalciumhiány megállapítását követő 
kezelésére)

Organit® Magnézium
Organit Réz
Organit Réz+Kén
Organit Vas
Öko-Ni
Öko-Ni WP
Phenix
Phylazonit Talajoltó
Phylazonit Tarlóbontó
Phylazonit Talajregeneráló
Physiomax 975
Physiomax ásványi trágya

Plan Tonic növénykondicionáló
készítmény

Plant Feed Prémium Bór 140
Plant Feed Prémium Cink 350 Zn
Plant Feed Prémium Mangán 350 Mn
Plant Feed Prémium Réz 480 Cu
Plant Feed Prémium Vas 480 Fe
Polybór 140
Prev B2
Progressz Réz SC
ProHumin
Prosilicon
Rudd®
Sergomil L-60
SOLVITIS Bór Extra
SOLVITIS BórMo
SOLVITIS Ca
SOLVITIS Cu
SOLVITIS Fe
SOLVITIS Mg
SOLVITIS Mn
SOLVITIS Polifém
SOLVITIS Zn
SteriClean Plant

TCaP 28 - természetes kalcium-foszfát
Terrum®
Terrum® M
Tiosol lombtrágya
Trainer
Tribú (3-3-3)
TrichoMAX
Trifender
Trifender® Pro
Trifender WP
Tyúkanyó pelletált baromfi trágya
Vázsonyi alginit
Vázsonyi alginit mikroőrlemény
Viano Mixprof Bio
Water&Soil Water Retainer talajkondi-
cionáló készítmény (talajkondicionáló 
vízŐr néven is forgalomban van)
Whip

Növényvédelmi céllal felhasználható 

készítmények

Agrokén
Bioline atka (Phytoline, Swirskiline)

Bioline fürkészdarázs (Aphiline,
Eretline, Erviline)

Bioline poloska (Macroline, Oriline)
Bioline poszméh (Beeline)
Blossom Protect
Boni Protect
Bordóilé + Kén Neo SC
Bordóilé Neo SC
Botector
Carpovirusine
Catane lemosó permetezőszer
Champ DP gombaölő permetezőszer
Champion® WG
Contans WG
Copernico Hi Bio
Cosavet DF
Cuproxat FW
Cuprozin 35 WP
Deltastop feromon csapda
Dipel DF (Bactospeine WG)
Funguran-OH 50 WP
Isomate CRL
Isomate OFM Rosso
Isonet L Plus
KOCIDE 2000 gombaölő szer

Kumulus S
Laser
Madex
Melius
Microkén
Montafl ow
Mycostop
Naturalis-L
Necator Plus
NeemAzal-T/S
Nemastar
Nematop
Neoram 37,5 WG
Nevikén®
Nevikén® Extra
Nordox 75 WG
Novodor FC
Olajos rézkén
Polyversum
Pomuran réz
Rézkén 650 SC
RézMax gombaölő szer
Rézoxiklorid 50 WP
SpinTor
Sulgran DF gombaölő permetezőszer
Thiovit Jet
Trichoplus
Vegarep EC növényápolószer
Vegesol eReS
Vegesol R
Vektafi d® A
Vektafi d® A/E
Vektafi d® S
Wetcit®

Növényvédelmi célú eszköz

Biocont színcsapdás rovarfogó lap

Állattartó épületek fertőtlenítésére 

használt készítmény

oltott mész

Alkalmazható eljárások

BioMat

Biocid termékek

Aqua-Py

SteriClean Industry


