
Tanúsított eljárásból származó termékek

Partneradatok
Név:
Cím:

A tanúsítvány a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona. Érvényességének feltétele a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben foglaltaknak és a fenti előírásoknak való folyamatos 

megfelelés. A tanúsítvány kizárólag melléklettel együtt érvényes.
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Tanúsított eljárás
Ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági termékek előállítása és/vagy forgalmazása

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:

Hajdu Roland 

102320821

2142 Nagytarcsa, Fűzfa u. 13. 

A fenti üzem érvényes szerződéssel rendelkezik a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Nyilvántartási szám:

A tanúsítvány kiállítójának jogosultsága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal határozata: 02.4/04154/007/2009 (HU-ÖKO-01)
A NAH által NAH-6-0012/2019 számon akkreditált terméktanúsító szervezet

Ez a tanúsítvány a Tanács 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében és a Bizottság 
889/2008/EK rendeletében előírt ellenőrzések alapján került kiállításra. A bejelentett gazdasági szereplő a 

tevékenységét ellenőrzésnek vetette alá, és megfelel az említett rendeletekben meghatározott 
követelményeknek.

A tanúsítvány a mellékleten feltüntetett érvényességi dátumig vagy visszavonásig, de legfeljebb
2021.12.31.-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2021. 01. 06.  

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyviteli rendszeréből generált elektronikus tanúsítvány, amelynek hitelesített példánya 
a QR kódot leolvasva vagy a pecsétre kattintva jelenik meg.

Egyedi azonosító: 1583356 

növénytermesztő

Tanúsító szervezet: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
          1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Üzem típusa

növényi termékek

https://checker.locacredibilia.com/6232BFE64092B712A898EC263803A5E029B8F57A3A2DC058E8FCEFC4A60106609BFE40D9D3195A6F122E89104E29EABF4240E66D2382AF2DAE1EC4C27F72B5EE


Hajdu Roland 

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY MELLÉKLET

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Minősítő Tanúsítványon felsorolt előírás(ok)ban foglaltaknak való 
megfelelést vizsgálta, és a fenti üzem tevékenységével kapcsolatosan az alábbi termékekre vonatkozóan a 
következőket állapította meg:
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Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

2142 Nagytarcsa
Fűzfa u. 13.

Melléklet száma:  

A tanúsítvány melléklet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona, visszavonható a szerződéses 
viszony megszűnése esetén a szerződésben foglaltak szerint, illetve a fenti adatokban bekövetkezett 
változás során. Kizárólag a hitelesített tanúsítvány az érvényes. A melléklet a Minősítő Tanúsítvány 
főoldalával együtt, a kiállítás napjától 2021.12.31-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2021.01.06

Egyedi azonosító: 1583356 

Név:

Cím:

Ellenőrzés(ek) dátuma: 2020.11.04

2020 év során betakarított termékekre vonatkozik

* Státusz: 
ökológiai: a Tanács 834/2007/EK rendeletének 23. cikk (1) bekezdése szerint
átállási: a Bizottság 889/2008/EK rendeletének 62. cikke szerint

Párhuzamos tevékenység nincs.

  2,4607

Növények/növényi termékek

0,1126 ha a terület bejelentése előtt betakarítva

  2,2550

Növénytermesztés

Ellenőrzött 
terület mérete 

(ha)
Státusz*

átállási
szőlő nem jelölhető 

(átállás első éve)

szőlő


