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Pest Megyei Kormányhivatal  

ill. 

Bio Garancia Kft.  

1036 Budapest, Dereglye u. 5/2 

Kérelmező: 

Név/Cégnév: 
Cím: 
 
 
Telefon:       E-mail:  
 

Tárgy: korosbítási kérelem 

Tisztelt Bio Garancia Kft.! 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az ökológiai gazdálkodás keretében művelt alábbi területeimet 

korosbítani szíveskedjenek. Az átállási idő rövidítését szeretném kérni, mert az alábbi területeket az öko-

státusz kérelmezett időpontját megelőző években az ökológiai gazdálkodásban tiltott (az (EU) 2021/1165 

rendelet I. és II. mellékletében nem szereplő) készítményekkel nem kezelték. 

Az ökológiai státusz kérelmezett időpontja (dátum): 

A korosbítani kívánt területek adatai:  

Blokkazonosító        

Hely, helyrajzi 
szám 

       

       

pontos méret        

20…. év * 
kultúra 

       

20…. év ** 
kultúra 

       

20…. év ** 
kultúra 

       

20.... év ** 
kultúra 

       

Átállási idő 
kérelmezett 
kezdő dátuma: 

       

 *idei év, **előző évek 

A területeken    -óta az ökológiai gazdálkodás előírásaira vonatkozó minden szabályt 

betartottunk. Kérelmemhez mellékelten csatolom az érintett évek gazdálkodási naplóit, valamint növényorvos 

által ellenjegyzett permetezési naplóit. 

Kérelmem pozitív elbírálásában bízva, üdvözlettel: 

Hely, Dátum: 

 

                                                                    Aláírás, funkció  
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