BEJELENTKEZÉSI LAP AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERÉBE
A TANÁCS 834/2007/EK ÉS A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE, ILLETVE A BIOKONTROLL
HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. ALAP‐FELTÉTELRENDSZERE SZERINTI TANÚSÍTÁS KÉRELMEZÉSE
Az ökológiai jogszabályok értelmében minden vállalkozásnak el kell készítenie a gazdálkodó egység teljeskörű
leírását, az Ökológiai Üzemleírást. Ennek része a jelen Bejelentkezési lap, amely az ellenőrzés és tanúsítás alapját
képezi. Ezért kérjük, hogy a dokumentumot a lehető legteljesebb körültekintéssel és részletességgel, pontosan
töltsék ki, ahol szükséges ott a hivatkozott mellékletek csatolásával – annak érdekében, hogy a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. számára elegendő információ álljon rendelkezésre az ellenőrzési és tanúsítási folyamat elvégzéséhez.
Hiányosan kitöltött Bejelentkezési lapot nem tudunk elfogadni!
 Új kérelem

 Korábbi kérelem kiegészítése (tanúsítás alkalmazási területének kibővítése)

1. A SZERZŐDŐ (KÉRELMEZŐ) VÁLLALKOZÁS ADATAI (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!)
Szerződő vállalkozás/magánszemély
neve

 bt.  kft.  zrt.  kkt.  egyéni cég  szövetkezet  egyesület
költségvetési szervezet  alapítvány
 egyéni vállalkozó  őstermelő
 családi gazdálkodó – kérjük, mellékelje a nyilvántartásba vétel

Vállalkozás formája

másolatát!
Vállalkozás székhelye
Levelezési címe
Könyvelés helye, címe
Telephely címe (1)
Telephely címe (2)
Adószám:

Cégjegyzékszám:

‐ ‐
FELIR azonosító:

‐

‐

Kifizető ügynökség ügyfél‐azonosító száma (korábban: MVH reg. szám):

AA
Cégképviseletre jogosult(ak) neve és
tisztsége

Cégképviselet módja

 önálló  együttes, az alábbiak szerint: ...........................................
.................................................................................................................

Meghatalmazott személy neve*:
(kérjük, mellékelje a
meghatalmazást)
Kapcsolattartásra kijelölt személy
neve, beosztása, mobiltelefon
száma, e‐levél címe

Melléklet



Telefonszám
Szerződő vállalkozás/magánszemély
mobiltelefon száma
Szerződő vállalkozás/magánszemély
e‐levél címe
* Meghatalmazott: meghatalmazás alapján az ellenőrzések során aláírásra, jognyilatkozat megtételére jogosult személy.
Kitöltendő nyomtatvány: F‐202 vagy F‐203.
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Elektronikus számlázásra vonatkozó nyilatkozat:
Az ökológiai gazdálkodás egyik legfontosabb feladata a környezetterhelés mérséklése. Ezt a célkitűzést az élet
minden területen gyakorolni szeretnénk, így a papírtakarékossággal és a postai szállítás mérséklésével is. Ezért
mielőbb elektronikus számlázásra szeretnénk átállni. Kérjük, hogy amennyiben képes ilyen számla fogadására, akkor
az alábbi lehetőségek közül az elektronikus számlát válassza!

 Elektronikus számlát kérek.

 Papíros számla küldését kérem.

Az üggyel összefüggésben a következő e‐mail cím használatát kérem:
_______________________________________________________@______________________

A szerződő vállalkozás az alábbi támogatás(oka)t kapja:
 VP‐.......................................kódszámú, ..................................................................................................................... nevű
Vidékfejlesztési Program támogatása
 Fiatal gazda támogatás, amelyben kötelezettséget vállaltak az ökológiai gazdálkodás folytatására:
 Minden egyéb olyan támogatás, amely folyósításának feltétele az Öko rendelkezések betartása:

 igen  nem

1. pályázat neve, azonosító száma: .................................................................................................................................
2. pályázat neve, azonosító száma: .................................................................................................................................

Bevon‐e más őstermelőket is gazdálkodásába, az értékesítésbe?

 igen  nem

* Igen válasz esetén beküldendő a közös őstermelői igazolvány másolata.

Más ökológiai gazdálkodást tanúsító szervezet ellenőrzési rendszerében is részt vesz?

 Igen, éspedig: .............................................................................................................................................  nem *
* Ha ebben az állapotban változás következik be, azt köteles haladéktalanul jelezni a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé!

Az ökológiai termékek értékesítéséből származó éves bevétel (csak vadon termő növények gyűjtése,
gombatermesztés, raktározás, feldolgozás, borászat, takarmánygyártás, kereskedelem, import, kozmetikai
termékek gyártása és tömegétkeztetés esetén kérjük kitölteni):

 6 M Ft alatti ökológiai árbevétel
 6‐100 M Ft közötti ökológiai árbevétel
 100 M Ft feletti ökológiai árbevétel

2. ÖKOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!)
Kérjük, jelölje be, milyen ökológiai tevékenységet kíván folytatni és töltse ki a tevékenységhez kapcsolódó pontokat!
Tevékenység (tanúsítás alkalmazási területe)
 növénytermesztés (szántóföldi termesztés, kertészet, szőlő‐ és gyümölcstermesztés, gyepgazdálkodás stb.)
(6, 7, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 állattenyésztés (benne a nyúltartás* és fürjtartás*) (4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 vadon termő növények, gombák begyűjtése (6, 7, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 gombatermesztés (6, 7, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 méhészet (4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 akvakultúra (4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 vadgazdálkodás* (vadaskert) (4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 raktározás (6, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 alvállalkozás (6, 8, 11, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 feldolgozás – egyszerű (tisztítás, szárítás, őrlés, fagyasztás stb.) (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 feldolgozás – csomagolás (egységcsomag képzés) (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 címkézés (6, 9, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 feldolgozás – összetett termékek gyártása, tartósítás (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 borászat (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 takarmánygyártás (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 kereskedelem (6, 9, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 import (behozatal EU‐n kívülről, azaz harmadik országból) (6, 10, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 tömegétkeztetés** (vendéglátó‐ipar, közétkeztetés) (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
 kozmetikai termékek gyártása** (6, 8, 12, 14, 15 pontok kitöltése KÖTELEZŐ)
* Az EU bio jogszabályok hatálya alá tartozó, de egyes részleteiben a Biokontroll Hungária Nonprofit. Kft. Alap‐feltételrendszerében
szabályozott tevékenység, amelyeket a jogszabályok és a feltételrendszer alapján tanúsítunk.
** Az EU bio jogszabályok hatálya alá nem tartozó tevékenység, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap‐feltételrendszere alapján
tanúsítjuk.

A megjelölt tevékenységnek megfelelő Ökológiai Üzemleírás nyomtatványát postán vagy elektronikus úton fogjuk kiküldeni.
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
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3. HA KÉR AZ EU ÖKOLÓGIAI RENDELETEIN KÍVÜL EGYÉB ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
SZERINTI ELLENŐRZÉST IS, KÉRJÜK, JELÖLJE BE:

 SOIL ASSOCIATION
 BIOSUISSE

 DEMETER
 USA (NOP)

 NATURLAND
 KRAV
 EGYÉB:.....................................................................................................

A fentiek esetében külön szerződést kötünk. Ezekben az esetekben a tanúsítási döntést nem a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. hozza, hanem az a külföldi tanúsító szervezet, amely az ellenőrzéssel bennünket megbíz.

4. ÁLLATTARTÁS ADATAI – méhészet, akvakultúra, vadgazdálkodás is!
Az ökológiai gazdálkodásba kerülő állatokról a következő adatokat kérjük megadni a bejelentkezés időpontjában
aktuális adatokkal!
Tenyészetkód (TIR szám):

Tartási hely címe: ................................................................
Állatfaj

Tartási hely azonosítója: ...............................
Korcsoport (méhészet
esetén nem kell kitölteni)

Fajta

Létszám
(méhészet:
családszám)

A felsorolás folytatható pótlapon. Több tartási hely esetén is pótlap kitöltését kérjük!

5. AZ ÖKOLÓGIAI ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS A TRÁGYA TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ
LÉTESÍTMÉNYEK ADATAI – méhészet, akvakultúra, vadgazdálkodás is!
Létesítmény
megnevezése

Típusa

Helye (pontos cím, hrsz.)

Tulajdonosa (név, cím)

A felsorolás folytatható pótlapon.

6. RAKTÁROZÁS. Kitöltése kötelező saját és bérelt raktár, valamint bértárolás esetén is!
Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek raktározására használandó épületek adatai:

Tároló megnevezése

Tároló típusa

Tároló helye (pontos cím, hrsz.)

A tároló tulajdonosa (név, cím)

A felsorolás folytatható pótlapon.

Bérelt raktár, illetve bértárolás esetén rendelkezik erre vonatkozó szerződéssel?

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
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7. TERÜLETI ADATOK
Az ökológiai gazdálkodásba kerülő táblákról, gyűjtési helyekről, gombatermesztők esetében termesztési felületekről a következő adatokat kérjük megadni az alábbi táblázatban, vagy pótlapon:

Terület neve

Település és
helyrajzi szám

Idei évi (megvalósult vagy
tervezett) főnövény adatai
Fizikai blokk
azonosító (MEPAR)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Terület
(ha)

Faj

Fajta

Utolsó kezelés
ökológiai
gazdálkodásban nem
engedélyezett
termésnövelővel
(mikor és mivel)

Utolsó kezelés
ökológiai
gazdálkodásban nem
engedélyezett
növényvédő szerrel
(mikor és mivel)

Földhasználati
jogosultság

‐
‐
‐
‐
‐
‐

A felsorolás folytatható pótlapon.

8. FELDOLGOZÁS – borászat, takarmánygyártás, tömegétkeztetés és kozmetikai termékek gyártása is! Kérjük, sorolja fel az összes feldolgozási műveletet, amelyet végezni
kíván! (Tisztítás, szárítás, darabolás, fagyasztás, csomagolás, tartósítás stb.)
Hol
(feldolgozás helye))

Miből (nyersanyag)

Feldolgozás
(művelet megnevezése)

Mit
(késztermék)

Hatósági engedély/
nyilvántartás száma*

Kiállító hatóság neve

A felsorolás folytatható pótlapon.
*Kérjük, hogy a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyeket és/vagy nyilvántartásba vételi dokumentumok másolatát szíveskedjenek csatolni!
............................ db MELLÉKLET csatolva
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9. KERESKEDELEM
Kérjük, sorolja fel a forgalmazni kívánt termékeket vagy termékcsoportokat:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
A kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges igazolás vagy nyilvántartásba vételi dokumentum
száma és a kiállító hatóság megnevezése: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Hatósági engedély száma és a kiállító hatóság megnevezése külön engedélyes termékekkel (pl. állati
termékek, cukrászati termékek stb.) történő kiskereskedelem esetén: ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
*Kérjük, hogy a fent felsorolt hatósági dokumentumo(ka)t szíveskedjen csatolni!

...................... db MELLÉKLET csatolva

10. IMPORT (EU‐n kívülről történő termékbehozatal)
Vállalkozás EORI száma: HU ...................................................................................................................................
Első magyarországi tárolási hely címe:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Az első magyarországi tárolási helyet a szerződő vállalkozás nevén regisztrálta a hatóság:




igen
nem. Ez esetben a betárolási helyet működtető vállalkozás adatait KÖTELEZŐ megadni:

név: .........................................................................................................................................................................
cím: .........................................................................................................................................................................
Kérjük, adja meg a harmadik országból behozni tervezett termékekkel kapcsolatos alábbi adatokat:
Származási hely
Beszállító tanúsító szervezete a
Termék megnevezése
(harmadik ország)
harmadik országban (név, kódszám)

A felsorolás folytatható pótlapon.

11. ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG
Végez alvállalkozásban bármilyen ökológiai tevékenységet?
Megbízó neve

Elérhetősége (cím, telefonszám)

 Nem  Igen, az alábbiak szerint*:
Felelős személy neve

Tevékenység leírása

A felsorolás folytatható pótlapon.
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12. ALVÁLLALKOZÓ ALKALMAZÁSA
Az ökológiai termék‐előállítás során igénybe vesz alvállalkozót?
Alvállalkozó neve

Elérhetősége (cím, telefonszám)

 Nem

 Igen, az alábbiak szerint*:

Felelős személy neve

Tevékenység leírása

A felsorolás folytatható pótlapon.
Rendelkezik erre vonatkozó szerződéssel?
Mellékletként kérjük csatolni!

 Igen

 Nem

................. db MELLÉKLET csatolva

*Ide kell beírni minden olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja a termék ökológiai jelölhetőségét és nem a bejelentkező
gazdálkodó egység, hanem megbízott alvállalkozó végez. Az ilyen tevékenységre jellemző, hogy a termék nem kerül ki a
szerződött partnerünk rendelkezése alól. Minden a termékkel kapcsolatos tevékenység ide tartozik, akár megváltoztatja annak
tulajdonságait (pl. fagyasztás, szárítás stb.), akár nem (pl. tárolás, osztályozás, tisztítás stb.). A fenti tevékenység(ek)re az
alvállalkozóval szerződést kell kötni, amelyre a hatályos jogszabályok – valamint a T‐18 jelű tájékoztatónk – tartalmaznak
előírásokat.
A fentiek tájékoztató adatok, az alvállalkozót szükséges bejelenteni az F‐234 jelű nyomtatványon is, amelyet kiküldünk Önnek.

13. NEM ÖKOLÓGIAI (KONVENCIONÁLIS, SZOKVÁNYOS) TEVÉKENYSÉG
Folytat az ökológiai gazdálkodás mellett párhuzamosan nem ökológiai gazdálkodást, tehát van olyan területe
vagy állatállománya, amelyet nem von be az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe?
 Nem
 Igen, nevezetesen: ..................................................................................................................
Szokványos növénytermesztés, gombatermesztés és állattartás (méhészet, akvakultúra és vadgazdálkodás is!) adatai:
Növény‐/gombafaj és fajta

ha

Állatfaj és fajta

db

A felsorolás folytatható pótlapon.
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14. TÁJÉKOZTATÁS ALVÁLLALKOZÓ LABORATÓRIUMOKRÓL
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe:
 Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc‐biztonsági Laboratórium Igazgatóság, Velencei
Növényvédőszer‐analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium (2481 Velence, Ország út 23.) (analitikai
vizsgálatra)
 WESSLING Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6. ) (mintavételre és analitikai vizsgálatra)
A fenti alvállalkozókkal szemben lehetősége van kifogással élni, ebben az esetben indoklással kérjük ezt megtenni,
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált másik laboratórium megnevezésével, NAH akkreditálási
okiratszáma megjelölésével.

15. A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAIVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KIFOGÁS
A www.biokontroll.hu honlapon szereplő munkatársak ellen nem emelek kifogást 
A www.biokontroll.hu honlapon szereplő munkatársak közül a következő személy(ek) ellen kifogást emelek:
Név: .................................................................... Indok: .......................................................................................
Név: ..................................................................... Indok: ........................................................................................
Név: ..................................................................... Indok: .......................................................................................

16. NYILATKOZATOK, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az ökológiai gazdálkodásommal
kapcsolatos minden adatot a 3. pontban általam megjelölt szervezet(ek)nek átadjon.
Aláírásommal igazolom, hogy a kérdőíven közölt adatok a kitöltés időpontjában pontosak és megfelelnek a
valóságnak. Tudomásul veszem, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a fenti adataimat tartja nyilván.
Vállalom, hogy amennyiben a fenti adatokban változás történik, azt haladéktalanul bejelentem a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. felé.
Kijelentem, hogy az ökológiai mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok előállítását, feldolgozását,
forgalmazását és importját a Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete, a kapcsolódó
hazai és egyéb EU jogszabályok, illetve a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. „Az ökológiai gazdálkodás Alap‐
feltételrendszere” szerint, annak ellenőrzése alatt és ellenőrzési programja keretében végzem.
Gondoskodom arról, hogy ha azt az előírásoktól való eltérés szükségessé teszi, az érintett teljes készletről, illetve
terméksorról eltávolításra kerül az ökológiai termelési módszerre utaló jelölés, és elfogadom, ha a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. ilyen intézkedést hoz. Vállalom továbbá, hogy ilyen esetben írásban értesítem a termék
vevőit annak érdekében, hogy az ökológiai előállításra utaló jelölést eltávolítsák az érintett termékekről.
Tudomásul veszem, hogy a szerződéskötés a Bejelentkezési lap átvizsgálását és annak elfogadását követően
történik meg. Tudomásul veszem, hogy szerződéskötés nélkül, csupán a Bejelentkezési lap kitöltésével nem jön
létre jogviszony.
Aláírásommal igazolom, hogy a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények
szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013.
(V. 14.) VM rendelet 25. cikke alapján az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési és tanúsítási rendszeréből nem zártak ki,
nem vagyok kizárt gazdasági szereplő jogutódja vagy tulajdonosa, illetve amennyiben kizártak, a kizárás időtartama
lejárt.
Ezúton kérelmezem a nyilvántartásba vételt a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzési és tanúsítási
rendszerébe.
Kelt: ___________________________________

_______________________________________________________
Szerződő fél/meghatalmazott/cégképviseletre jogosult(ak) aláírása

____________________________________________________
Az aláíró(k) neve NYOMTATOTT BETŰKKEL

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
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KÉRELEM ÁTVIZSGÁLÁSA
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tölti ki!
A kérelem adattartalma teljes és pontos?

Megteendő intézkedés (kizárólag hiányos kérelem esetén töltendő!)

 igen  nem, oka:

Megtett intézkedés értékelése (kizárólag hiányos kérelem javítása esetén töltendő!)

A kérelem alapján az ellenőrzési és tanúsítási eljárás lefolytatható?

 igen  nem, oka:

A kérelmezőt/tevékenységet az alábbi dátummal nyilvántartásba vettük:
Átvizsgálást végző személy aláírása:
Kelt: Budapest, 20……………………………………..

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

………………………………………………………………………………………..
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