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ELLENŐRZÉSI ÉS TANÚSÍTÁSI DÍJAK 2019
A megadott árak nettó kereskedelmi árak.
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) mértéke 27 %.
Mezőgazdasági termelés
Növénytermesztés
A növénytermesztés ellenőrzésének nettó díjait üzemméret szerint az alábbi táblázat tartalmazza.
Az ellenőrzési díj az alapdíj és a terület alapján számított díjak összegével egyenlő.
Üzem
méret
ha

Alapdíj

Szántó

Ft/üzem

Ft/ha

Zöldség,
gyümölcs
Ft/ha

Gyep, kifutó Üvegház, fólia
Ft/ha

Ft/m²

0-49

42.000.-

2.350.-

5.360.-

340.-

27.-

50-99

52.250.-

2.100.-

4.830.-

340.-

27.-

100-149

68.250.-

1.890.-

4.250.-

340.-

27.-

150-299

94.500.-

1.630.-

3.730.-

340.-

27.-

300 -

136.500.-

1.370.-

3.150.-

340.-

27.-

A minimális ellenőrzési díj üzemnagyságtól függetlenül nettó 60.000 Ft.
Állattartás, állattenyésztés
Az állattenyésztés ellenőrzésének nettó díja az állatok nitrogén kibocsátásán alapul.
12 Ft/ kg nitrogén egyenérték. (1 állategység 85 kg nitrogénnek felel meg)
Méhészetek
Alapdíj:
42.000.- Ft
Díj/méhcsalád:
225.- Ft
Ellenőrzés:
14.500.- Ft / óra (számlázási egység ¼ óra)
Az alapdíj és az ellenőrzési idő csak a mezőgazdasági területtel nem rendelkező üzemek esetén
kerül kiszámlázásra.
Konvencionális egység
Párhuzamos gazdálkodás esetén az alábbi díjak kerülnek kiszámlázásra:
Kicsi (minimáldíjas üzemek):
növénytermesztés vagy állattartás
Közepes (minimáldíjas üzemek):
növénytermesztés és állattartás
Közepes (minimáldíjnál nagyobb üzemek):
növénytermesztés vagy állattartás
Nagy (minimáldíjnál nagyobb üzemek):
növénytermesztés és állattartás

7.250 Ft
14.500 Ft
14.500 Ft
42.000 Ft

Mezőgazdasági termelők által végzett egyéb tevékenység ellenőrzése
Vadongyűjtés, alvállalkozói tevékenység, illetve a termelő által helyben történő elsődleges
feldolgozás során minden esetben 14.500 Ft kerül felszámolásra.
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Kizárólag vadon termő növények gyűjtésével, gombatermesztéssel vagy cserepes
növények termesztésével foglalkozó mezőgazdasági üzemek, illetve feldolgozás,
kereskedelem, import, alvállalkozók ellenőrzése
Alapdíj:
Ellenőrzés előkészítése:
Ellenőrzés:
Utazás:
Irodai munka/tanúsítás:

42.000.- Ft
14.500.- Ft
14.500.- Ft / óra (számlázási egység ¼ óra)
4.400.- Ft / óra + 90 Ft/km
14.500.- Ft / óra (számlázási egység ¼ óra)

Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb esetleges költségek (szállás stb.) továbbszámlázásra
kerülnek.
Az utazás költsége (km és óradíj) minden esetben Budapesttől kerül elszámolásra.
Részleges és pótellenőrzések, szúrópróbaszerű ellenőrzések és mintavétel
Az előírt részleges és pótellenőrzések költségei (pl. státuszmegosztás), a hatóság által előírt
ellenőrzések, a szabályok megsértésének gyanúja alapján végzett ellenőrzések, a mintavétel és a
laboratóriumi vizsgálatok (kivéve a kötelezően előírt mintavételt pl. monitoring, elismeréshez
szükséges viaszpróba), illetve a saját hibából fakadó pozitív eredményű mintavétel költségeinek
elszámolása a 2. pontban foglaltak alapján történik.

Egyéb szolgáltatások
Ellenőrzés egyéb feltételrendszerek szerint
A kérdőívek helyszíni kitöltése (pl. privát sztenderdek), a jelentések elkészítése és fordítása,
valamint az egyéb ezzel kapcsolatos levelezés és ügyintézés költségeinek elszámolása a 2.
pontban foglaltak alapján történik.
További szolgáltatások
Díjak: 14.500.- Ft / óra, mint például:
 Igazolások kiállítása, importengedély-, korosbítási és egyéb hatósági engedélykérelmek
összeállítása stb.
 Beszállítók, összetevők, recepturák, címketervek felülvizsgálata, ellenőrzése
További tanúsítványok
Az árukísérő tanúsítvány kiadásának díja:
A német/angol nyelvű Minősítő Tanúsítványok díja:

11.000.- Ft / db
11.000.- Ft / db

További díjak
 Azon termelők esetén, akik a kiküldött vetéstervet a megadott határidőig aktualizálva nem
küldik vissza részünkre 16.000 Ft többlet díj kerül felszámításra.
 Az előre egyeztetett ellenőrzési időpont lemondása díjmentesen az ellenőrzés napját
megelőző munkanapon reggel 10 óráig lehetséges, ezt követően 16.000.- Ft kerül
felszámításra.
 A magyar levélcímmel nem rendelkező ügyfeleink esetében évi 5.000 Ft-ot számlázunk
átalányban a felmerülő postaköltségekre.
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Egyéb rendelkezések
Az ellenőrzési díjakat két részletben számlázzuk:
 Első részlet a bejelentkezést követően (régi ügyfelek esetén az első negyedévben), mely
tartalmazza az alapdíjat.
 Második részlet az ellenőrzés elvégzése után az üzem mérete (területek, állatok) illetve egyéb
tevékenységek ellenőrzése által. Hasonlóképpen a kis üzemek esetében a minimális éves
ellenőrzési díj fennmaradó összege a második részletben kerül kiszámlázásra.
Az alapdíj magában foglalja a kockázatelemzést és a 10% -os szúrópróbaszerű ellenőrzést,
valamint az 5% -os mintavételt.
Az egyéb sztenderdek (pl. Bio Suisse, stb.) szerinti tanúsítás díjait a HÖG továbbszámlázza
ügyfelei részére a ténylegesen ráfordított idő és a felmerülő költségek alapján.
A novemberben és decemberben szerződött ügyfelek esetében csak az alapdíjat számoljuk fel
kivéve, ha valamilyen okból még az adott évben szükség van az első ellenőrzés elvégzésére.
A jelen díjszabás 2019. január 1-től visszavonásig érvényes.
Fizetési határidő: 14 nap kamatfelszámítás nélkül
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