
1. Ökológiai gazdálkodás megkezdésekor a megelőző időszak átállási 

időszak részeként történő elismerése (korosbítás) 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (országos hatáskörrel) 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ügyfél kérelmét 

hivatalunkhoz a tanúsító szervezete közbenjárásával nyújtja be, annak ajánlásával 

és a helyszíni szemlék jegyzőkönyveit is mellékelve. 

 

a) Az Európai Uniós társfinanszírozásban megvalósuló AKG-programban részt vett 

terület esetén a kérelemhez mellékelni kell 

- az érintett területet tartalmazó támogatási határozat másolatát és a támogatási 

jogosultság fennállását igazoló nyilatkozatot 

- a területről vezetett gazdálkodási naplót és permetezési naplót 

b) Az egyéb terület esetén mellékelni kell 

- a területről vezetett gazdálkodási naplót (a kérelmezett időponttól legalább 3 évre 

visszamenőleg) 

- a permetezési naplót 

- és minden egyéb dokumentumot, amellyel a gazdálkodó hitelt érdemlően 

bizonyítani tudja, hogy a hogy az érintett földterületeken az ökológiai státusz 

kérelmezett időpontját megelőző 3 évben az ökológiai gazdálkodásban tiltott 

készítményekkel kezelést nem végeztek. 

- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: a tanúsító szervezet elektronikus 

úton 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 25 000 Ft 

Ügymenet leírása: A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok hiánytalan 

beadása után, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően az 

engedélyező hatóság határozatot hoz a kérelmezett területet illetően az átállási idő 

kezdetének megváltoztatásáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

- 834/2007/EK rendelet az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 

címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 



- 889/2008/EK rendelet az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés 

tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 

834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról 

 

- 1235/2008/EK rendelet a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek 

harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására 

vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 

 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 

- 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs.  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs. 

 


