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oldal 

2000864HU (ADAT-01) 

Adatközlő lap mezőgazdasági termelők részére 

1. Alapadatok 

Az (EU) 2018/848 rendelet 34. cikk (6) bekezdésében és az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány 
előírásai értelmében minden érdeklődő számára tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink nevéről, címéről 
és tanúsított termékeinek köréről. A 34/2013. VM rendelet 12. § (2) bekezdése az (EU) 2018/848 

rendelet 35.cikke értelmében ügyfeleink érvényes tanúsítványai a honlapunkról elérhető Easy-Cert 
(http://www.easy-cert.com) internetes adatbázisból is lekérdezhetőek. Az adatbázis legfontosabb 
előnye az Önök számára, hogy általa a keresleti és a kínálati oldal könnyebben egymásra találhat, 
és a kiállított tanúsítványok valódisága, illetve érvényessége könnyen leellenőrizhető. 

Ügyfél kódszáma (Bio Garancia tölti ki): 

A  vállalkozás/  egyéni vállalkozó/  magánszemély neve:       

Nyilvántartási száma: cégjegyzékszám:       Vállalkozói igazolvány száma:       

Őstermelői igazolvány száma:       

MÁK-regisztráció száma:       
Vállalkozói/őstermelői adószám:        FELIR azonosító:       

Székhelye:       

Levelezési címe:       

 Tel.:       

 Fax:       

 E-mail:        Honlapcím:       

Felelős vezető:        Beosztása:       

 Tel.:       

 Mobil:       

 E-mail:       

Ökológiai termelés felelőse/Kapcsolattartó:       Beosztása:       
 Tel.:       

 Mobil:       

 E-mail:       

Állandó alkalmazottak száma:       

Könyvelés felelőse:       

Címe:       

Tel.:       Fax:       E-mail:       

Hozzájárulok az elektronikus számlaküldéshez:  ☐                     Nem járulok hozzá:☐ 

Hozzájárulás esetén erre az e-mail címre kérem küldeni a számlát: 

2. Szervezeti ábra 

Kérjük, mellékelje a vállalkozás szervezeti felépítését bemutató ábrát (organigram)! 

3. Tevékenységek 

Kérjük, jelölje a vállalkozás – szerződéskötést követően életbe lépő - ökológiai (Ö) és a kon-
vencionális (K) tevékenységeit! 

Ö K 

Vetőmag előállítás:         

Szántóföldi növénytermesztés:         

Kertészet, fólia:         

Szőlő-/gyümölcstermesztés:         

Vadon termő növények begyűjtése:         

http://www.easy-cert.com/
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Kérjük, jelölje a vállalkozás – szerződéskötést követően életbe lépő - ökológiai (Ö) és a kon-
vencionális (K) tevékenységeit! 

Ö K 

Gyepgazdálkodás:       
 

  

Gombatermesztés:         

Állattartás:         

Méhészet:         

Tisztítás/szárítás:         

Élelmiszer-feldolgozás:         

Takarmányok, összetett takarmányok, takarmány-alapanyagok előállítása:         

Csomagolás, címkézés:         

Integrátori tevékenység:         

Nagykereskedelem/ forgalmazás az EU-n belül:         

Export (az EU-n kívülre):         

Import (az EU-n kívülről):         

Közvetlen a gazdaságból történő értékesítés:   

Piaci árusítás:         

Kiskereskedelem:         

Raktározás:         

Egyéb:         

Más gazdasági szereplő részére végzett alvállalkozói tevékenység (kérjük, adjon rövid 
leírást): 

  

        

        

4. Telephelyek (Kérjük, mellékelje a telephelyek helyszínrajzát a megközelíthetőség le-
írásával!) 

Nr. Telephely neve Címe Tevékenységek 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

5. Raktárak a fenti telephelyeken belül (Kérjük, mellékelje a raktárak alaprajzát!) 

Raktár neve 
Kapacitása/ 

területe 
Telephely 

neve/sorsz. 
Tárolt termékek, anyagok 

Termékek 
státusza 

                  
      

Ö   K 
      

                  
      

 Ö   K 
      

                  
      

 Ö   K 
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Raktár neve 
Kapacitása/ 

területe 
Telephely 

neve/sorsz. 
Tárolt termékek, anyagok 

Termékek 
státusza 

                  
      

 Ö   K 
      

6. Növénytermesztés/ kifutó területek: 

6.1. Ökológiai gazdálkodásba vont területek 

Kérjük, hogy az „Ökológiai és konvencionális területek listája” (azonosító: 2000839HU, 
ADAT-03) formanyomtatványunkon sorolja föl az ellenőrzés alá vont földterületeit, ökológiai 
állattartás esetén az ahhoz tartozó kifutó- és legelőterületeket is! Földhasználatot igazoló 
dokumentumot kérjük mellékelni! 

6.2. Konvencionális területek:   van   nincs 

Amennyiben van, kérjük, hogy az „Ökológiai és konvencionális területek listája” (azonosító: 
2000839HU, ADAT-03) táblázatban sorolja föl a konvencionálisan művelt földterületeit („kon-
vPP” státusz megadása szükséges a táblázat megfelelő oszlopában)! 

6.3. Tisztítás, szárítás, csomagolás:  van   nincs 

Amennyiben van, kérjük adjon leírást a tevékenységről! 

Nr. Műveletek leírása Tevékenység helyszíne, alkalmazott berendezések 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

7. Állattartás:  van   nincs 

Amennyiben van, kérjük, az „állatlétszám bejelentő lap” (azonosító: 2000837HU, ADAT-05) formanyomtatvá-
nyunkon sorolja fel a gazdaságban tartott állatokat, beleértve a konvencionális állatokat is a megfelelő osz-
lopban (K) megadva! Tenyészetigazoló lapot, tartáshely azonosítót, ENAR listát, telepi nyilvántartást 
kérjük mellékelni! 

7.1. Az állatorvos adatai 

Név:       Cím:       

Telefon:       Fax:       E-mail:       

7.2. Az állattartó épületek/létesítmények adatai (Kérjük, mellékelje ezek alaprajzát!) 

Istálló neve 
száma 

Telephely 
neve/sorsz. 

Állatfaj 
Férőhely 
(db) 

Állattartás 
módja 

Alap-terü-
let 
(m2) 

Kifutó (m2) 

fedett nyitott 

                         Ö  K                    

https://www.bio-garancia.hu/docs/456e552c33b0fed7a4461f1fa636d79c_Területlista_2000839HU.xlsx
https://www.bio-garancia.hu/docs/456e552c33b0fed7a4461f1fa636d79c_Területlista_2000839HU.xlsx
https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000837HU.pdf
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Istálló neve 
száma 

Telephely 
neve/sorsz. 

Állatfaj 
Férőhely 
(db) 

Állattartás 
módja 

Alap-terü-
let 
(m2) 

Kifutó (m2) 

fedett nyitott 

                         Ö  K                    

                         Ö  K                    

                         Ö  K                    

7.3. Trágyatárolásra használt létesítmények leírása (jellege, kapacitása):  

Kérjük, csatolja a trágya kijuttatására vonatkozó tervet (mely területekre, mely időszakban, mekkora 
mennyiségben), valamint az esetleges együttműködési megállapodást! 

      

8. Alvállalkozók:   van   nincs 

Alvállalkozók alkalmazása esetén (pl. növényvédelem, raktározás, szárítás, állatok vágása, feldolgozás), kér-
jük, hogy „Alvállalkozók adatai” (azonosító: 2000861HU, ADAT-17) formanyomtatványunkon adja meg alvál-
lalkozói adatait, illetve mellékelje az alvállalkozói szerződést (az alvállalkozói szerződés formanyomtatványa 
honlapunkról is letölthető). 

9. Elkülönítés 

Kérjük, írja le, hogy az egyes tevékenységek (betakarítás, tárolás, terménykezelés, szállítás stb.) során ho-
gyan gondoskodnak arról, hogy az ökológiai termékek konvencionális termékekkel ne keveredhessenek, il-
letve idegen vagy tiltott anyagokkal ne szennyeződhessenek! 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

10. Tisztítás, fertőtlenítés és kártevők elleni védekezés 

Kérjük, mellékelje a raktárak, szárítók, állattartó épületek, egyéb létesítmények, berendezések takarítási uta-
sításait és kártevőirtási tervét (lásd.”Tisztítás, fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés biotermékekkel foglal-
kozó egységekben” c. tájékoztatónkat 2000842HU)! 

https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000861HU.pdf
https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000842HU.pdf
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11. Nyilvántartások 

Kérjük, sorolja fel a gazdaság által vezetett feljegyzéseket, nyilvántartásokat (pl. termelési napló, raktár-
könyv, takarmányozási napló, állatorvosi napló stb.)! 

1.       6.       

2.       7.       

3.       8.       

4.       9.       

5.       10.       

12. Laborvizsgálat esetén: 

Mintavétel esetén az ellenőrző szervezet a minták vizsgálatát csak az adott szakterületen akkreditációval vagy 
GLP minősítéssel rendelkező laboratóriumokkal végeztetheti. Amennyiben ügyfelünk valamely laboratóriumot 
nem tart elfogadhatónak, és azt részünkre jelen adatközlő lapon írásban bejelenti, akkor az ügyfelünknél vett 
minták vizsgálatával más laboratóriumot bízunk meg. Kérjük, adja meg itt, ha esetleg valamely labor alkalma-
zása ellen kifogása van:  
 

      

      

13. Mellékletek felsorolása 

1.       5.       

2.       6.       

3.       7.       

4.       8.       

14. Kiegészítések, megjegyzések 

      

      

      

      

      

15. Nyilatkozat 

Alulírott gazdasági szereplő, illetve annak felelős vezetője aláírásommal igazolom, hogy az adatközlő lapon 
és annak mellékleteiben közölt adatok pontosak, és megfelelnek a valóságnak, valamint vállalom, hogy a 
közölt adatokban történő változásokat az ellenőrző szervezet felé írásban egy héten belül bejelentem. Kije-
lentem továbbá, hogy az ökológiai termékek előállítása, feldolgozása, forgalmazása és importja során betar-
tom az (EU) 2018/848  rendelet és hatályos módosításai, valamint az egyéb kapcsolódó hazai és EU-jogsza-
bályok előírásait (különös az (EU) 2018/848 rendelet 28. és 39. cikkében foglaltakra), és az ellenőrzési és 
tanúsítási eljárásban a Bio Garancia Kft-vel együttműködöm. 

Kivonat az (EU) 2018/848 rendelet 28 cikkéből: 
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Elővigyázatossági intézkedések a nem engedélyezett termékek és anyagok jelenlétének elkerülése 
érdekében 

(1) Az olyan termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződés elkerülése érdekében, amelyek ökológiai ter-
melésben való felhasználásra a 9. cikk (3) bekezdésének első albekezdése alapján nem engedélyezettek, a 
gazdasági szereplők az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás valamennyi szakaszában kötelesek meg-
hozni az alábbi elővigyázatosságiintézkedéseket: 

a) arányos és megfelelő intézkedések meghozatala és fenntartása az ökológiai termelés és termékek nem 
engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződése kockázatának azonosítása céljából, 
beleértve a kritikus eljárási lépések szisztematikus azonosítását is; 

b) arányos és megfelelő intézkedések meghozatala és fenntartása az ökológiai termelés és termékek nem 
engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződése kockázatának elkerülése céljából; 

c) az említett intézkedések rendszeres felülvizsgálata és kiigazítása; valamint 

d) e rendelet egyéb vonatkozó, az ökológiai, átállási és nem ökológiai termékek elkülönítését biztosító 
előírásainak való megfelelés biztosítása. 

 
Kivonat az (EU) 2018/848 rendelet 39 cikkéből: 

A gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok által hozandó intézkedésekre vonatkozó kiegészítő 
szabályok 

(1) Az (EU) 2017/625 rendelet 15. cikkében meghatározott kötelezettségeken túl a gazdasági szereplők és 
gazdálkodói csoportok kötelesek: 

a) megőrizni az e rendeletnek való megfelelésüket bizonyító nyilvántartásokat; 

b) megtenni a hatósági ellenőrzésekhez szükséges valamennyi nyilatkozatot és egyéb közleményt; 

c) megfelelő gyakorlati intézkedéseket hozni az e rendeletnek való megfelelés biztosítása céljából; 

d) aláírandó és szükség szerint frissítendő nyilatkozat formájában benyújtani a következő információkat: 

i. az ökológiai vagy átállási termelőegység és az e rendeletnek megfelelően végrehajtandó tevékenységek 
teljeskörű leírása; 

ii. az e rendeletnek való megfelelés biztosítása céljából hozandó megfelelő gyakorlati intézkedések; 

iii. a vállalkozások kötelesek: 

— haladéktalanul írásban tájékoztatni a termékek vásárlóit, továbbá megfelelő információcserét folytatni az 
illetékes hatósággal, illetve adott esetben az ellenőrző hatósággal vagy ellenőrző szervezettel, ha a szóban 
forgó termékek integritását érintő meg nem felelés gyanúját alátámasztották, a meg nem felelés gyanúját nem 
lehet eloszlatni, vagy ha a meg nem felelést megállapították, 

— az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet megváltozása esetén az ellenőrzési dosszié átadásához, 
illetve az ökológiai termelés megszüntetése esetén az ellenőrzési dossziénak az utolsó ellenőrző hatóság 
vagy ellenőrző szervezet által legalább öt évig történő megőrzéséhez hozzájárulni, 

— az ökológiai termelés megszüntetése esetén haladéktalanul tájékoztatni erről az illetékes hatóságot vagy a 
34. cikk (4) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóságot vagy szervezetet, és 

— az alvállalkozók különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek általi ellenőrzése esetén az 
említett hatóságok vagy szervezetek közötti információcseréhez hozzájárulni. 
 
Fentiek tudomásul vételével ezúton kérelmezem a Bio Garancia Kft.-nél az adatközlő lapon megjelölt tevé-
kenységeim fenti rendeletek szerinti nyilvántartásba vételét. Ezúton nyilatkozom, hogy a Bio Garancia Kft. 
ellenőrzése alá bejelentett vállalkozás/őstermelő/magánszemély, stb. más ökológiai gazdálkodást el-
lenőrző szervezet nyilvántartásában nem szerepel, illetve amennyiben igen, a 34/2013 VM rendelet sze-
rinti ellenőrzőszervezet-váltás van folyamatban. Nyilatkozom továbbá, hogy az ökológiai gazdálkodás 
ellenőrzési rendszeréből kizáró szankció nincs ellenem érvényben. 

Váltás esetén kérjük, adja meg az előző ellenőrző szervezet nevét:        
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 Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Bio Garancia Kft. részére az adatlapon megadott személyes adataimat a Bio 
Garancia Kft. feldolgozza, ellenőrzéseihez, tanúsításhoz és további szolgáltatásaihoz kapcsolódó információk meg-
küldésére felhasználja. Hozzájárulok, hogy ezeket az adatokat kérelmem és további kérdéseim megválaszolására 
felhasználja és feldolgozza. 

Fenti hozzájárulását írásban (akár e-mailben is) az info@bio-garancia.hu e-mail címre, Dr. Mészáros Dóra részére 
címezve visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatfeldolgozás 
jogszerűségét. Az ellenőrzési szerződés megkötését követően a szerződés feltételei lépnek érvénybe. 
A Bio Garancia Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos további információkról a honlapunkon is elérhető Adat-
védelmi nyilatkozatunkban olvashat. 

 
 

      
 

 
 

 
Hely, dátum 

 Felelős vezető (cégszerű) aláírása: 
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Ellenőrző szervezet tölti ki: 
 

Az információs anyag e-mailen ki-
küldve: 

*      A tevékenység kódja  
( Ecert csoport:  
A: Termelő, B: Feldolgozó,  
C: Importőr, H: Kereskedő) 

      

Szakmai felelős v. helyettese a Bio 
Garancia részéről (név):  

      

A kérelem formailag és tartalmilag 
megfelelő: 

*      Releváns ellenőrzési 
szolgáltatás (KDL): 

*      

Ha nem, indoklás:       

Az ügyfél szerepel a kizárt ügyfelek 
listáján? 

 

      

Az ellenőrzést és a tanúsítást el tud-
juk végezni: 

      

  

Ha nem, indoklás:       

A nyilvántartásba vétel dátuma:       

Hely, Dátum:                                                                                      Aláírás:       

 


