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TANÚSÍTÁSI PROGRAM 

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

rendelethez kapcsolódó és azt módosító, felhatalmazáson alapuló és  

végrehajtási rendeletek 

 Mezőgazdasági termelők 

 Feldolgozó, kereskedelemi és importtevékenységet végző 

vállalatok 

 Alvállalkozók 

számára 

 

TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK: 

Austria Bio Garantie – Landwirtschaft GmbH 

Austria Bio Garantie GmbH 

Königsbrunner Str. 8 

2202 Enzersfeld 

 

Bio Garantie d.o.o. 

Ivana Mažuranića 2 

40000 Čakovec 

Horvátország 

 

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti 

Str. Popa Savu, Nr. 77, Etaj 1, Ap.3, Interfon 03, 

Sector 1, 011432 Bucuresti,  

Románia 

 

Bio Garantie GmbH  

Troyenbachstraße 1e 

39030 Vintl 

Dél-Tirol / Olaszország 
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Bio Garancia Kft. 

Dereglye utca 5/2. 1.em. 4. 

HU - 1036 Budapest 

Magyarország 

 

Bio Garantie SRL 

Str. Popa Savu, Nr. 77, Etaj 1, Ap.3, Interfon 03, 

Sector 1, 011432 Bucuresti, 

Romania 

 

1. A program alkalmazási területe, beleértve az érintett terméktípusokat 

A termékek ellenőrzése és tanúsítása a jelen tanúsítási programon alapszik az alábbi 

követelményekre való hivatkozással: 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete, valamint e rendelethez 

kapcsolódó és azt módosító, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeletek 

 Horvátországban: Agrártörvény (OG 52/21), Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési 

rendszeréről szóló rendelet (OG 110/22) 

 Magyarországon: 34/2013. számú VM rendelet 

 Romániában: 312/2021 számú rendelet 

EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

2. A termékek elbírálását meghatározó követelmények, az alábbi szabványok 
vagy más normatív dokumentumok alapján 

Az 1. pontban leírt követelmények mellett az alábbi irányelvek / rendeletek / előírások 

érvényesek: 

RO: https://www.bio-garantie.ro/en/services/service-485~romanian-national-organic-regulation 

HR: https://www.bio-garantie.hr/en/services/service-485~croatian-organic-regulation 

HU: https://www.bio-garancia.hu/en/services/service-485~hungarian-organic-regulation 

IT: https://www.bio-garantie.it/de/services/service-495~nationale-gesetzliche-regelungen-f-r-s-dtirol 

 

A fenti rendeletek hatályban lévő változatai itt találhatók: 

Bio Garantie and agroVet – Inspektion and Certification (bio-garantie.com) 

3. Tevékenységek  

Ellenőrzésre és tanúsításra történő jelentkezés 

Az érdeklődők (gazdálkodók és gazdálkodói csoportok) a https://www.bio-

garancia.hu/hu/home internetes oldalon tájékozódhatnak a tanúsító szervezet ajánlatairól. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848&qid=1666159669175
https://www.bio-garantie.ro/en/services/service-485~romanian-national-organic-regulation
https://www.bio-garantie.hr/en/services/service-485~croatian-organic-regulation
https://www.bio-garancia.hu/en/services/service-485~hungarian-organic-regulation
https://www.bio-garantie.it/de/services/service-495~nationale-gesetzliche-regelungen-f-r-s-dtirol
https://www.bio-garantie.com/welcome-to-bio-garantie-group
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A tanúsítási kérelemnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 

 Név és cím 

 Felelős személy neve és elérhetősége 

 Termékek 

 Ha van ilyen, a tevékenység végzésének helyszínei / telephelyei, alvállalkozók 

 Területek földhasználati lapjai 

 FELIR szám, MÁK regisztrációs szám 

 Hivatalos nyilvántartások ellenőrzése (cégjegyzék, ÖCSG, EV nyilvántartás) 

A jelentkezés bírálata 

A szükséges információk beérkezése után az illetékes tanúsító szervezet megvalósíthatósági 

tanulmányt készít és megbizonyosodik afelől, hogy 

a) elegendő információ áll rendelkezésre az ügyfélre és a termékre vonatkozóan a tanúsítási 

folyamat elvégzéséhez; 

b) a tanúsító szervezet és az ügyfél közt tisztázásra kerülnek az ismert értelmezési 

különbségek , a szabványokkal és a normatív dokumentumokkal (irányelvek / rendeletek / 

előírások) kapcsolatos megállapodásra vonatkozóan is; 

c) a tanúsítani kívánt tevékenységek és termékek körét meghatározzák; 

d) az erőforrások rendelkezésre állnak minden értékelési eljárás  kivitelezéséhez; 

e) az illetékes tanúsító szervezet rendelkezik a szükséges kompetenciával, képességgel és 

jogszabályi feltételekkel a tanúsítási eljárás végrehajtásához. 

Szerződéskötés 

Amennyiben az illetékes tanúsító szervezet pozitívan értékeli a megvalósíthatósági 

tanulmányt, a felek megkötik az ellenőrzési szerződést, amely tartalmazza mindkét fél jogait 

és kötelességeit oly módon, hogy az ISO 17065 szabvány és az ellenőrizendő irányelvek / 

rendeletek / előírások vonatkozó követelményei teljesüljenek. Minden érintett vállalatnak (a 

tevékenység végzésének helyszínei, alvállalkozók stb.) szerződéses viszonyban kell állnia.  

Ellenőrzés 

Az ellenőrzések során az 1. vagy a 2. pontban (amennyiben releváns) leírt irányelvekben / 

rendeletekben / előírásokban meghatározott követelmények kerülnek ellenőrzésre. Az 

ellenőrzött vállalat köteles részletesen bizonyítani a tanúsító szervezetnek az ezen 

követelményeknek való megfelelést. 

Tanúsítvány 

Az ellenőrzés elvégzése és a tanúsítás befejezése után a vállalat megkapja a tanúsítványt, 

amelyen feltüntetésre kerülnek – a tanúsítástól függően -  a tanúsított termékek vagy 

termékcsoportok, adott esetben a tevékenység végzésének tanúsított helyszínei is. 

4. A tanúsítási eljárásban részt vevő tanúsító szervezetekkel és egyéb 
megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni követelmények 

A tanúsítási eljárásban részt vevő minden tanúsító szervezetnek és egyéb 

megfelelőségértékelő szervezetek rendelkeznie kell az ISO 17065 vagy egyéb szükséges 

szabvány szerinti akkreditációval.  

5. A tanúsítási eljárásban részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek és 
egyéb intézmények által alkalmazandó módszerek és eljárások a 
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megfelelőségértékelési eljárás folyamatának integritása és 
következetessége érdekében 

Az ellenőrzés meghatározott, szabványosított ellenőrzési irányelvek szerint valósul meg, 

amelyek rendszerint elektronikus formában elérhetőek az ellenőr számára. Ezek tartalmazzák 

a vonatkozó előírásokban / irányelvekben / rendeletekben meghatározott követelményeket. 

Az ellenőrzés során kitüntetett figyelmet kap a tanúsított és nem tanúsított termékek 

elkülönítése (a gyárlátogatás során is), az áruk áramlása a beérkező árutól a kimenő áruig, a 

termékek feldolgozásának / előkészítésének dokumentálása stb. 

Az első tanúsítás után az adott vállalatnál elvégzendő további ellenőrzések gyakoriságának a 

meghatározása kockázatértékeléssel történik. Ez a kockázatértékelés rendszeresen 

hozzáigazításra kerül a működési körülményekhez. 

6. A megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi jelölések ügyfél által 
történő használatának feltételei 

A megfelelőségi nyilatkozat vagy egyéb megfelelőségi jelölések használatát az általános 

szerződései feltételek, a tervezési kézikönyv vagy az irányelvek / rendeletek / előírások 

tartalmazzák. 

7. www.bio-garancia.huA program lebonyolításához szükséges erőforrások, 
beleértve a (külső és belső) személyzet pártatlanságát és hozzáértését, az 
értékelési erőforrásokat és alvállalkozók alkalmazását 

A tanúsító szervezet tapasztalt, hozzáértő és pártatlan személyzetet foglalkoztat az 

ellenőrzések és tanúsítások elvégzésére. Az adott ügyfél számára megfelelő ellenőrt választja 

ki – figyelembe véve a hozzáértést és a pártatlanságot. Az ellenőrzések eredményei a négy 

szem elve alapján kerülnek felülvizsgálásra: az ellenőrzés elvégzése után az értékelést és a 

tanúsítást egy másik hozzáértő és pártatlan személy végzi. 

8. A döntési (értékelési) és felügyeleti szakaszok eredményeit tartalmazó 
jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó információk 

Az ellenőrzés eredményét – az esetleges szankciókkal és intézkedésekkel együtt – az 

ellenőrzés során készített jegyzőkönyv foglalja össze. Ez megvitatásra kerül a tevékenység 

folytatásáért felelős személlyel, aki szintén aláírja a jelentést. A jegyzőkönyvet a vállalat 

rendelkezésére bocsátják. 

Amennyiben szükséges, a program tulajdonosa vagy a programért felelős hatóság megkapja 

a jegyzőkönyv egyik példányát. 

9. A tanúsítási követelményeknek – beleértve a termékekkel szembeni 
követelményeknek – való nemmegfelelőségek kezelésének és 
megoldásának a módja 

A nemmegfelelőségek kezelése a szankciókatalógus vagy az irányelvek vonatkozó előírásai 

szerint történik.  

www.bio-garancia.hu 

10. Felügyeleti eljárások 

https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2000033HU.pdf
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Az első tanúsítás után az adott vállalatnál elvégzendő további ellenőrzések gyakoriságának 

meghatározása kockázatértékeléssel történik. Ezt a kockázatértékelést rendszeresen 

hozzáigazítják a működési körülményekhez.  

Az ellenőrzések típusai: 

Fő ellenőrzés 
A tevékenység végzésének egészére vonatkozó, teljes körű ellenőrzés évente egyszer. Ezek 
rendszerint előre bejelentett ellenőrzések. 

Szúrópróbaszerű ellenőrzések 
A szúrópróbaszerű ellenőrzések száma minden vállalat esetében a kockázati besorolástól 
függ, az ellenőrzéseket rendszerint előre be nem jelentett módon hajtják végre. 

Pótellenőrzés 

A pótellenőrzés a kockázati modellen kívüli, negatív ellenőrzési eredmények vagy egyéb okok 

miatt végzett ellenőrzés. Ezek az ellenőrzések lehetnek előre bejelentettek vagy előre be nem 

jelentettek is. 

Ismétlődő ellenőrzések 
Az ismétlődő ellenőrzésekre a következő év ellenőrzési időszakában kerül sor. 

11.  A megfelelőségértékelő szervezetek programhoz való hozzáférésének és az 
ügyfelek programhoz való hozzáférésének kritériumai 

A jelen tanúsítási program aktuális változata elérhető a tanúsító szervezet honlapján, a 

www.bio-garancia.hu internetes oldalon. 

12.  A tanúsított termékek jegyzékének a tanúsító szervezet vagy a program 
tulajdonosa által történő közzétételének tartalma, feltételei és felelőssége 

A tanúsító szervezet az EASY-CERT platformot az együttműködő tanúsító szervezetekkel 

közösen üzemelteti. Az aktuális tanúsítványokat az ügyfelek és a fogyasztók letölthetik a 

www.easy-cert.com internetes oldalról. 

13.  A tanúsítás megadásának, fenntartásának, folytatásának, kiterjesztésének, 
szűkítésének, felfüggesztésének és visszavonásának általános feltételei: ez 
magában foglalja a reklámozás megszüntetésére és a tanúsításhoz kiállított 
dokumentumok visszaküldésére vonatkozó követelményeket, valamint 
bármely más intézkedést a tanúsítás felfüggesztése, visszavonása vagy 
megszüntetése esetében 

A vállalat az általános szerződési feltételeknek megfelelően vállalja, hogy azonnal írásban 

értesíti az illetékes tanúsító szervezetet minden olyan jelentős változásról, amely eltér a 

vállalati leírásban megadott információktól. 

A vállalat vállalja, hogy azonnal írásban értesíti az illetékes tanúsító szervezetet, ha nem kíván 

részt venni az ellenőrzési folyamatban, vagy ha az ellenőrizendő vállalatot vagy annak egy 

részét egy másik jogi személyre ruházza át vagy azt a jövőben egy másik jogi személy fogja 

működtetni. 

A vállalat továbbá vállalja, hogy minden megkötött szerződés(ek)ből eredő minden jogot és 

kötelezettséget átruház a jogutód(ok)ra. 

Az illetékes tanúsító szervezet további lépéseket tesz (esetlegesen további ellenőrzéseket és 

tanúsításokat végez), és amennyiben szükséges, új tanúsítványt bocsát ki. 

http://www.bio-garancia.hu/
https://www.easy-cert.com/htm/zertifikate.htm
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A tanúsító dokumentumok és jelölések használatának feltételeit az általános szerződési 

féltetlek és a tervezési kézikönyv tartalmazza. 

14.  www.bio-garancia.huÜgyélpanaszok nyilvántartásának felülvizsgálati 
módja 

A vállalatoknak és harmadik feleknek lehetőségük van írásban kifogással és panasszal élni az 

ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal és tanúsításokkal kapcsolatos döntések miatt. A panaszok 

kivizsgálására szintén a négy szem elve alapján kerül sor. A további vizsgálatokat illetékes, 

független személyek végzik. 

Bizonyos kifogásokat vagy panaszokat jogi okokból kifolyólag 14 napon belül írásban meg kell 

kapnia a tanúsító szervezetnek. 

Emellett a vállalat köteles nyilvántartást vezetni harmadik felek ellenőrzési és tanúsítási 

tevékenységgel kapcsolatos panaszairól, és azokat azonnal írásban jelenteni az illetékes 

tanúsító szervezetnek, illetve megoldani azokat. 

15.  A programra történő hivatkozás módja az ügyfelek reklámanyagaiban 

A fenti tanúsító szervezet által tanúsított és a tanúsítási követelményeknek megfelelő 

vállalatoknak módjukban áll hivatkozni a tanúsítási programra. 

16.  A nyilvántartások megőrzése a program tulajdonosa és a tanúsító 
szervezetek által 

A vállalatok kötelesek nyilvántartást vezetni és megőrizni a dokumentumokat a tanúsító 

szervezet által előírt formában és tartalmakkal. Ezeket legalább tíz évig meg kell őrizni. 

A tanúsító szervezet biztosítja, hogy minden információt bizalmasan kezel és tárol. 

17.  Mintavétel 

A mintavételre (számát és folyamatát tekintve) az irányelvekben / rendeletekben / 

előírásokban meghatározott kritériumoknak és szabályoknak megfelelően kerül sor 

Magyarország: A NÉBIH mintavételi irányelvei Az ellenőrzések részeként vett mintákat az ISO 

17025 szabvány szerinti akkreditációval rendelkező laboratóriumokban elemzik. 

18.  A megfelelésértékelési eredmények elfogadása 

A jelen tanúsítási programra nem vonatkozik. 

19. A programban történt változások / az irányelvek / rendeletek / előírások 
változása 

A vállalat köteles mindig megfelelni a termékkel szembeni követelményeknek, illetve 

biztosítani, hogy a termék megfelel a követelményeknek. 

Az illetékes tanúsító szervezet tájékoztatja a vállalatot az irányelvek változásáról, illetve a 

vállalatokat érintő ezzel összefüggő változásokról. 

Az irányelvek változása esetén az illetékes tanúsító szervezet dönt arról, hogy szükség van-e 

a tanúsítási program megváltoztatására, és meghatározza azt a határidőt, ameddig a 

vállalatoknak az adott követelményeket teljesíteniük kell (amennyiben ez nincs meghatározva 

a módosított irányelvekben). 

https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2001242HU.pdf
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A programban bekövetkezett változások a www.bio-garancia.huhonlapon kerülnek közzétételre. 

 


