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Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. bemutatása

Név: Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12. fsz. 1.

Tevékenység: ellenőrzés és tanúsítás – terület: ökológiai gazdálkodás

Tulajdonos: Magyar Biokultúra Szövetség
feladat végrehajtására 
alapítva 1996 áprilisában.



Irányítási rendszer

MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti 

akkreditált státusz: NAH-6-0012/2019

Ellenőrzési és tanúsítási rendszer működése az EU bio
jogszabályok szerint, illetékes hatóság elismerése alapján.

Első elismerés dátuma: 2000.03.31. (FVM)
Nyilvántartásba vétel HU-ÖKO-01 számon

Jelenlegi határozat száma: MgSzH 02.4/04154/007/2009
Átruházott feladatot ellátó szervezet.

Jelenlegi illetékes hatóságok:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Pest Megyei Kormányhivatal



A Biokontroll és külső környezete
az ökológiai gazdálkodás rendszere

Stratégiai partnerek:

◼ MÉTE (Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai 
Egyesület)

◼ NAK

Tagságok:

◼ ASZEK 

◼ EOQ MNB

◼ IFOAM (International Federation of 

Organic Agricultural Movements)

◼ EOCC (European Organic Certifiers

Council)

EU 

hatóság

Agrárminisztérium

Illetékes hatóságok 
(NÉBIH, Pest Megyei Kh.)

Ellenőrző-tanúsító szervezetek

Tanúsítást kérelmező gazdasági szereplők

HFAA - Health and Food

Audits and Analisys



Partnerek száma

Vállalkozás típusa

Vállalkozások száma

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Termelő 1625 2982 3160 3435 4435 4401 4257

Halgazdaságok 5 5 5 4 4 4 4

Feldolgozó 378 416 463 486 492 486 487

Importőr 17 29 34 34 38 43 45

Egyéb (nagy- és kiskereskedelmi 
egységek, raktározók, éttermek stb.) 226 356 416 417 405 309 274

ÖSSZESEN 1952 3451 3516 3694 4871 4945 4796



Biokontroll által ellenőrzött 

mezőgazdasági terület és gazdaság

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ellenőrzött 

terület (ha)
119 275 112 285 107 605 166 468 177 095 184 985 267 156 259 339 259 823

Növény-

termesztők 

száma

1 339 1 327 1 411 2 982 3 160 3 435 4 146 4 401 4 257



Jogi szabályozás – előzmények 

EU: első jogszabály megjelenése: 1991 (2092/91 Tanácsi rendelet)

Magyarország: első jogszabály megjelenése: 1999 (140/1999 Korm.r.) 
+ 2/2000 FVM-KöM együttes miniszteri rendelet

Magyarország az EU-val egyenértékű rendszert működtet 1995 óta
Elismert szervezet: Biokultúra Egyesület, majd Biokontroll.

834/2007/EK tanácsi rendelet + 889/2008/EK bizottsági rendelet



Jogi szabályozás jelenleg 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete

Felhatalmazáson alapuló rendeletek:
• kiegészítő rendeletek (8 db + 2 db módosító)
• módosító rendeletek

Végrehajtási rendeletek (7 db) + módosító rendeletek (4 db)
Bizottság 889/2008/EK rendelete
https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/

34/2013. (V.14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és 
ellenőrzésének eljárásrendjéről

Szakmai működésünk egyéb, fő jogszabályai:
• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő 
szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 
és más hatósági tevékenységekről

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/


Bio rendeletek tartalma

EU bio rendeletek:

Termékek előállítására/forgalmazására vonatkozó előírások (termesztés, 
gyűjtés, tenyésztés, feldolgozás, tárolás stb. – részletező előírások, 
feltételek, eljárások, pozitív listák, tiltások stb.)

Ellenőrzési és tanúsítási rendszerre vonatkozó előírások (ellenőrző 
szervezetek felépítésével, működésével, elismerésével, felügyeletével 
kapcsolatos követelmények, kapcsolattartás, információcsere, 
ellenőrzések végrehajtásának minimum követelményei, vezetendő 
nyilvántartások stb.)

Jelölésre vonatkozó előírások (címkézés fogalma, kifejezések, jelöléssel 
kapcsolatos intézkedések stb.)

Hazai bio rendelet:

Ellenőrzési rendszer szereplői, hatáskörük, feladataik



EU 2018/848 rendelet hatálya

2. Cikk
Hatály

• élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, beleértve a
vetőmagokat és egyéb növényi szaporítóanyagokat is;

• feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek;
• takarmány;
• I. mellékletben felsorolt, a mezőgazdasághoz szorosan 

kapcsolódó egyéb termékek.

Alkalmazandó a fenti termékekre, amennyiben azokat előállítják, elkészítik, 
jelölik, forgalmazzák, forgalomba hozzák, tárolják, az Unióba importálják
vagy az Unióból exportálják.



I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT EGYÉB TERMÉKEK

• élelmiszerként vagy takarmányként felhasznált élesztők,
• matétea, csemegekukorica, szőlőlevél, pálmafacsúcsrügy, komlóhajtás,

továbbá növények hasonló, étkezésre alkalmas részei és az azokból előállított
termékek,

• élelmiszerben vagy takarmányban történő felhasználásra szánt tengeri só és
egyéb sók,

• legombolyítható selyemgubó,
• természetes mézgák és gyanták,
• méhviasz,
• illóolajok,
• természetes parafából készült dugók, nem agglomerált, és kötőanyag nélkül,
• kártolatlan és fésületlen gyapot,
• kártolatlan és fésületlen gyapjú,
• nyers bőr és kezeletlen irha,
• hagyományos növényalapú növényi készítmények.

EU 2018/848 rendelet 



Hatály:
• A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó 

termékek nem tekinthetők ökológiai termékeknek.
• Vendéglátó, illetve közétkeztetési tevékenységekből származó 

termékek – ezek előállítására, jelölésére és ellenőrzésére a 
tagállamok nemzeti szabályokat, vagy ennek hiányában 
magánszabványokat alkalmazhatnak.

Nem szabályozott állatfajokra vonatkozóan a tagállamok nemzeti 
szabályokat alkalmazhatnak. 

EU 2018/848 rendelet hatálya



Alap-feltételrendszer

Alap-feltételrendszerünket minden partnerünk 
térítésmentesen kézhez kapja.

EU bio rendeletek előírásai könnyebben 
érthető megfogalmazásban

Privát előírásrendszerek:

• Vendéglátó-, és közétkeztetési tevékenység

• Kozmetikai termékek előállítása



Folyamat tanúsítása az élelmiszerlánc minden 

szereplőjénél



Tanúsítás – 2018/848 EU rendelet 34. cikk

Forgalomba hozatal előtt kell bejelenteni a tevékenységét a gazdasági 
szereplőnek az ellenőrző szervezet felé.

„mentesülnek a … bejelentési kötelezettség alól..”:
• Előrecsomagolt termékeket közvetlenül végső fogyasztók vagy 

felhasználók részére értékesítenek.
• Kizárólag az értékesítés helyével összefüggő módon állítják elő, készítik el 

vagy tárolják.
• A terméket nem harmadik országból hozzák be, azaz nem importálnak.
• A tevékenységeket nem adják ki alvállalkozásba.



Ellenőrzések – 2018/848 EU rendelet 38. cikk

Ellenőrzés típusai:
• évente legalább egy megfelelőségi ellenőrzés, tényleges helyszíni fizikai vizsgálat 

minden gazdasági szereplőnél, minden tanúsítási területre (folyamatra/tevékenységre) 
tanúsítvány kiadása

• kockázatelemzés alapján további ellenőrzések a gazdasági szereplők 10%-ánál

• mintavétel a gazdasági szereplők legalább 5%-ánál, a laboratóriumi vizsgálatot a 
Biokontroll alvállalkozója (Eurofins/Wessling) végzi

• egyéb okból végzett visszatérő ellenőrzések és mintavételek (pl. előírások 
megsértésének gyanúja, mintavételhez kapcsolódó ellenőrzés);

Az összes ellenőrzés legalább 10%-át előzetes értesítés kell végezni.



Biokontroll folyamatai

• Felkészülés az 
ellenőrzésre

• Ellenőrzés

• Mintavétel

• Értékelés

• Átvizsgálás

• Tanúsítási döntés

• Minősítő Tanúsítvány 
kiadása (megfelelés 
esetén)

• Éves helyszíni „átfogó” 
ellenőrzések tervezése

• Kockázatelemzés alapján 
végzendő további 
ellenőrzések, mintavételek 
tervezése

Tanúsítási 
kérelembenyújtása,  
átvizsgálása

Szerződéskötés
Partner nyilvántartásba 
vétele

Éves adatközlés és 
feldolgozása

KÉRELMEZÉS/ 
ÉVES 

adatközlés

ELLENŐRZÉS-
SZERVEZÉS

ELLENŐRZÉS, 
ÉRTÉKELÉS

TANÚSÍTÁS



Tanúsítvány – 2018/848 EU rendelet 35. cikk

Tanúsítványt állítunk ki azok részére, akik bejelentették tevékenységüket és 
megfelelnek az (EU) 2018/848-as rendeletnek.

Tanúsítványra vonatkozó szabályok:
• lehetőleg elektronikus formában kell kiadni;
• tartalmaznia kell legalább a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói 

csoport azonosító adatait – beleértve a tagok felsorolását is – a tanúsítás 
hatálya alá tartozó termékkategóriákat, valamint a tanúsítvány 
érvényességi idejét;

• tanúsítania kell, hogy a bejelentett tevékenység megfelel az (EU) 
2018/848-as rendeletnek;

• a VI. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell kiállítani.



Tanúsítvány – 2018/848 rendelet VI. melléklet

1. rész: kötelező elemek
• tanúsítvány-, partner-, Biokontroll azonosító adatai
• tevékenységek
• termékkategóriák
• kelt, aláírás, nyilatkozat, formai elemek

2. rész: tetszőleges elemek:
Biokontroll által kiadott tanúsítványon:

• termékjegyzék
• volumen: növénytermesztés: terület mérete, állattartás: db, 

gombatermesztés: termesztőfelület mérete, méhészet: teljes 
családszám, akvakultúra: terület mérete

• alvállalkozó igénybevétele: felelősség átadva/nincs átadva
• hivatkozás az akkreditált státuszra (1. részben)



Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Tanúsítvány – 2018/848 EU rendelet 35. cikk (8)

EU bio tanúsítványon szereplő tevékenységek:
•Mezőgazdasági termelés

o növénytermesztés
o állattartás
o vadon termő növények/gombák gyűjtése
o gombatermesztés
o méhészet
o akvakultúra

•Elkészítés
o élelmiszer előállítás (beleértve a borászatot és az élesztő előállítást)
o takarmány előállítás

•Forgalmazás/forgalomba hozatal
•Tárolás
•Import
•Export

Biokontroll feltételrendszere szerinti tanúsítványon:
Vendéglátó-, illetve közétkeztetési tevékenység
Kozmetikai termékek előállítása



Tanúsítvány – 2018/848 EU rendelet 35. cikk (8)

Tanúsítványon szereplő termékkategóriák:

• feldolgozatlan növények és növényi termékek, beleértve a 
vetőmagokat és egyéb növényi szaporítóanyagokat is;

• állatok és feldolgozatlan állati termékek;
• algák és feldolgozatlan akvakultúra-termékek
• feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, az 

akvakultúra-termékeket is beleértve
• takarmány
• bor
• a 2018/848-as rendelet I. mellékletében felsorolt, illetve az előbbi 

kategóriákba nem tartozó egyéb termékek (mezőgazdasághoz 
szorosan kapcsolódó termékek, mint pl. élesztő, méhviasz, gyapjú…)



Tanúsítvány – 2018/848 EU rendelet 35. cikk

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek 
módosítják a tanúsítvány VI. mellékletben foglalt mintáját.

A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete (2021. december 1.):
a tanúsítványt a TRACES rendszer használatával kell kiállítani 
2023. január 1-től.





Tanúsítvány hitelességének ellenőrzése



2018/848-as rendelet 30. cikk 
Ökológiai termelésre utaló kifejezések használata

Az Unió területén az EU bio jogszabály hatálya alatt lévő termékek jelölésén, 
reklámanyagaiban és kereskedelmi okmányain nem tüntethetők fel a IV. mellékletben 
említett nyelveken az ökológiai termelésre utaló kifejezések abban az esetben, ha a 
termék nem felel meg a rendeletnek.

IV. mellékletben lévő kifejezésekre példa:
HU: ökológiai
DE: ökologisch, biologisch
EN: organic
ES: ecológico, biológico, orgánico
FI: luonnonmukainen (luomu)

A jelölésen vagy a reklámozásban nem alkalmazhatók továbbá olyan kifejezések – beleértve 
a védjegyekben vagy a vállalatnevekben használt kifejezéseket is – vagy gyakorlatok, 
amelyek megtéveszthetik a fogyasztót vagy a felhasználót, azt sugallva, hogy a termék 
vagy annak összetevői megfelelnek az EU bio rendeletnek.



Az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója

Előrecsomagolt bio élelmiszereken

Ellenőrző szervezet kódszáma és a
mezőgazdasági nyersanyagok termelési helye 

a logóval azonos mezőben

HU-ÖKO-01 

Magyar-mezőgazdaság

HU-ÖKO-01

EU-mezőgazdaság

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_en

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_en


http://gmo-zero.com/index.php/hu/

Megtévesztő jelölés



Megtévesztő jelölés



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


