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A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivata] Közpo[t' mint az ökológiai gazdálkodással
kapcsolatos ügyekben első fokon eljáró engedélyező hatóság (továbbiakban: MgSzH
Központ) a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft' (továbbiakban: űgyfé|) á|tal benyújtott' az
ellenőrző és tanúsítási szervezet elismerése iránti kérelme üsvében meshozta az alábbi

HATAROZATOT.

Az MgSzH KözponÍ 1int engedélyező ha|ósáq - ^ Biokontrol| Hungária Nonprofit
Kft' kér€lmezőt ellenórző és tanúsítási szerv€zetként

HU-ÖKo-01  kódszámon
e l i smer i  és engedé|yez i  műk ödését '

va lamint  a  M inőségÍigy i  Kéz ik önyvét  j óváhagy ja '

aZ a|ábbi f€ltét€lekkel.

Amennyiben az engedélyező hatóság úgy itéli meg' a tanúsító szervezetek működése kapcsán
kialakítandó egységes eljarásrend érdekében, clőzctes egyeztetést kövelően, a tanúsitó
szorvezet köteles az engedé]yező hatóság által javasoll módosítást elÍbgadni és alkaln'uzni'
Továbbá amennyiben az engedélyezó hatóság a tanúsító szervezetek bovonásával útmutatót
készít el - melynek taÍtalmát illetően az engedélyező hatóság a változtatás jogát fenntartja
az abban foglaltakat a tanúsíló szerr'ezet köte|es betartani.

A''79l20o9 (vl. 30.) FVM rendelet) 10. s énelmében az MgSzH fe|adatainak el|átása
érdekében az elisnreÍt tanúsító szeÍvezet köteles

a] a nyilvántaÍtásban szereplő gazdasági szerep|ökröl az MgSzH által kért adatot'
dokumcntu]not átadni.



a Minőségügyi Kézikönyvben a 8. $ (4) bekezdésének a) pontjában szcrepló
körben tijftént változtaíás eselén annak jóváhagyását az MgSzH Közpo tnál
kércln'rezr'ri. továbbá

c, az adataiban bekövetkezett változiást - ideéftve a szen1é]yi és tárgyi
körülnónycinek módosulását 5 munkanapon belül arz MgSzH Közpo11tnak
bcjelcntcni.

Az tanúsitó szetvezette a mezőgazdasági ternékek és élelnriszerek öko1ógiai gazdálkodási
kö\'etelmények sze nti clőállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabályairól a
7912009 (VI. 30) FVM rendeletben foglaltak vonatkoz1'nk.

Ezen országos illetékességgel meghozott határozattal szcnben közigazgatási eljárás keretében
1éllebbezésnek helye dncs' ugyanakkor az ügyfél jogszabálysértésórc hivatkozással kérheti
jelen, a ktlzléssel iogerőssé váló határozat l.elülvizsgáiatát' a határczat közlésitől számított
harminc napon belül a Fővfuosi Bíróságtól a határozatot hozó batóság clleni kereset
iüdításával. A keresetlevelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási IIivatal Központ
Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettesélrez kell benyújtani' vagy téfiive\'ényes
kiildcnlénykónt postára adni.

A keresetlevélnek a határozat végrehaitására nincs halasztó hatálya, azonban a
keresetlevélben a végrehajtás fe1t.üggesztése kéIlretó.

Az engedély igazgatási szolgáltatási díja 264 000,0 Ft. azaz kettőszázl]atvannégyezer. amc]y
közhatalni feladatként ÁFA kortin kívüli. AZ összeget a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ MÁK l0032000-00289782-00000000 számlaszámára kell 15 rraporr belül
befizetni. Kérenr. hogy a közlemény ro\atban tüntcsse |el az ..MgSZHK ÉTbI 101515''
szöveget. Az igazgatási szolgáltatási dij késedelmes neglizetése esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáItatás általános szabáIyaiIól szóló 2004. évi CxL. |örvény
(továbbiakban: Ket') l]8. $-ának (3) bckczdésc szorinti mértékű késedelmi pótlékot ke1l
fizetni. AZ igazgatási szolgáitatási díj és a késedelmi pót]ék meg nem fizctós csetén .
amennyiben z ügyíel d .felszólításÍ kö\je!ően sen re dezi azt -' adók módjára bchajtható
köztartozásnak minósűl. amely behajtásáról az Adó- és Pénziigyi Ellenőrzési Hivatal
eondoskoclik.

INDoKoLÁS

Az ügyfél 2009. október 20.án kelt beadványában kéfte ellenőrző és tanúsítási szeNezetének
eiismerését'

A mczőgazdasági termékek és é]elmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szer.inti
|a11Úlsílásá,nk. előá1lításfuak, folgalmazásárak' jelölésének és ellenőrzésének Iószlctcs
szabályairól szóIó,]9/2009 (vI. 30) számú FVM 1.ende1e1 (továbbiakban: 7912009 (vI. 30'')
FVM rendelet) 8. s (l) bekezdése értelmében tanúsí|ó szeNezetkén| az működhet, akit aZ
MgSzH Központ tanúsító szervezetként elisn]eit.

b)



A 7912009 (vt. 30') FVM rendelet) 6' $ (1) bekezdése kinrorrdja, hogy az ökológiai termelés,
1éldolgozás, lbrgalmazás el]enőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére az MgszH Kijzpont
jogosult tanúsító szervezetet elismemi, illetve az elismerést visszavorrni' vagy tanúsító
tevékenység végzését meghatározott ideig korlátozni'

A 7912009 (vI' 30.) FvM rende|et) 8. $ (5) bckezdése alapján az MgszH Központ a tanúsító
szervezetet elismeri' és Minőségügyi Kézikönyvét jóváhagyja, lra a kérelemből és a mellékelt
dokumentumokból megállapitható, hogy a tanúsító szervezet megÍ.elel az oko
rendelkezésekben foslalt rá vonatkozó e|őirásoknak.

A,|912009 (Vl. 30') FvM rcDdelet) 8. $ (ó) bekezdése szerint, ha a tanÍlsitó szervezet nem
felel meg az tko rendelkezésekben foglalt Iá vonatkozó előírásoknak, az MgszH Központ az
elismeÉst visszavonja.

A' 79/2009 (vI' 30.) FVM rendelet) 6' $ (3) bekezdése a|apján az MgSzH Központ az általa
e]isnelt tanúsító szervezet Íészére azok egyedi azonosításiíra alkalmas, az 1' számÍl melléklet
szerint képzett kódszámot bocsát, melyet a 834/2007/EK rendelet 24' cikke (1) bekezdésének
a) pontja szerint fel kell tüntetni az áru címkézésénél'

A fent hivatkozolt jogszabályokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szcrint
döntöttem.

Ezen határozatomat a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításának' elóállíásrának. forga|mazásrínak. jelölésének és
e|lenórzésének részletes szabályairó| szóló 79|2009 (vl. 30) számú FVM rendelet 2. s (3)
bekezdésébcn foglalt hatásköfömben hoztan.

A jogorvoslati lehetőségéIől, feltételeiről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi xLvI. tiirvény (továbbaikban: Elt.) 39. $ (4) o) ponÜa. a Ket' 109' $.a és a l l0. $
(l) bekezdése. valamint a PolgáÍi Perrendtartásról szóló 1952' évi IIl. törvény 330. s (2)
bekezdése alapján rerrdelkeztem.

Az errgedély igazgatási szolgáltatási díját az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási
díjakól szóló 89/2005' (X' ll') FVM.EüMJCSSZEM-PM együttes rendelet mellékletének
1.7 pontja |apján 30 óIa szakéÍtői óradÜ (8 800,0 Füóra) felszámításával állapitottam meg' Az
igazgatási szolgáltatási díj befizetés módjara vonatkozó Íende|kezéseket az Ell. 45' s és a Ket'
l38' $-árak (3) bekezdése alapjátr állapítottam mcg'

Budapest, 2009. decembcr 3 1.

A hatálozatot kaDiák:
l' Áz kérclmezö ogyfél: Biokontroll

2. |Íaltár


