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Szankciókatalógus 

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

felhatalmazáson alapuló, valamint végrehajtási rendeletek alapján végzett ellenőrzések során az 

említett jogszabályok, illetve a vonatkozó általános élelmiszer- és takarmányjog esetén 

alkalmazandó SZANKCIÓK. 

 

Fokozat Szankció Következmény 

1 Figyelmeztetés B0 Intézkedés: megadott határidővel cselekvési terv 
létrehozása  

2 Javító intézkedés / Hiánypótlás / 
Engedélyeztetési vagy bejelentési 
kötelezettség előírása 

B1 Intézkedés: elővigyázatossági intézkedés, javító 
intézkedés, hiánypótlás 

3 Pótellenőrzés és/vagy mintavétel a 
partner költségére 

B1 Intézkedés: javító intézkedés 

Bizonyos javítóintézkedések teljesítésének 
felülvizsgálata további helyszíni ellenőrzést igényelhet. 

4 Egy termék vagy tétel, az 
ellenőrzött tevékenység egy része 
vagy egésze esetében a tanúsítás 
visszavonásra/korlátozásra kerül 

B5 Intézkedés: tanúsítvány hatályának korlátozása  

B6 Intézkedés: hatóság tájékoztatása az esetről, 
továbbá a tanúsítvány felfüggesztése az ügyben 
területileg illetékes kormányhivatal döntéséig. 

 

Kormányhivatali döntés függvényében lehetséges:  

 B2 - Tétel/ gyártási sorozat jelölésének 
korlátozása, megtiltása 

 B3 - Forgalmazás meghatározott időre szóló 
tilalma  

 B4 - Új átállási időszak előírása 

5 Szerződés felmondása B7 Intézkedés: kormányhivatali döntés függvényében a 
szerződés felmondása és a tanúsítvány visszavonása. 

 

A kormányhivatal továbbá elrendelheti az ügyfél 
ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerből történő 
kizárását legfeljebb 3 évre. 

 
A szankciókatalógus az egyes eltérések, nemmegfelelőségek esetén kiszabott szankciókat 
magyarázza. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben 1-5. számozással jelölt szankciók szabhatók ki. 

Eltérésnek minősülnek a kisebb súlyú szankciók (01-03), melyek esetében a termékek státusza a 
hiánypótlások vagy javító intézkedések teljesítése esetén nem sérül. Nemmegfelelőségnek 
minősülnek azok a szankciók (04-05), melyek a megyei kormányhivatal illetékes mezőgazdasági 
szakigazgatási szervének intézkedését vonják maguk után.  

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=DE
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A Bio Garancia ellenőr feladata, hogy ismertesse a kiszabott szankciókat és azok 
következményeit. A tanúsítás során minden szankció felülvizsgálatra, megerősítésre, vagy 
javításra kerül. A kiszabott szankció az ellenőrzési jegyzőkönyvben megadott intézkedések 
meghatározott időre történő elvégzésével teljesíthető. A konkrét nem megfelelésekre adott 
szankciók az Intact rendszerünkben vannak felprogramozva, a Guidelines elnevezésű online 
útmutatónkban. A NÉBIH által kiadott központi szankciókatalógus részletesen tárgyalja azokat a 
nemmegfelelőségeket, melyekről az illetékes kormányhivatalt tájékoztatnunk kell. (lásd Nemzeti 
szankciókatalógus). 

https://intranet.easy-cert.com/qm/Shared%20Documents/2001899HU.pdf
https://intranet.easy-cert.com/qm/Shared%20Documents/2001899HU.pdf

