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A Mezőgazdasági SzakigazgatásiHivata] Közpo[t' mint az ökológiai gazdálkodással
kapcsolatosügyekben első fokon eljáró engedélyezőhatóság (továbbiakban:MgSzH
űgyfé|)á|talbenyújtott'
az
Központ) a Biokontroll HungáriaNonprofitKft' (továbbiakban:
üsvébenmeshoztaaz alábbi
ellenőrzőéstanúsítási
szervezetelismerése
irántikérelme

HATAROZATOT.
Az MgSzH KözponÍ
1intengedélyező
ha|ósáq - ^ Biokontrol| Hungária Nonprofit
Kft' kér€ l mezőt ellenórző éstanúsításiszerv€ z etként
HU-ÖKo-01 kódszámon
e l i s m e r i é s e n g e d é | y e z im ű k ö d é s é t '
v a l a m i n t a M i n ő s é g Í i g y iK é z i k ö n y v é t j ó v á h a g y j a '
aZ a|ábbi f€ l tét€ l ekkel.
Amennyibenaz engedélyező
hatóságúgyitélimeg'a tanúsító
szervezetek
működésekapcsán
kialakítandóegységeseljarásrendérdekében,
clőzctes egyeztetést
kövelően, a tanúsitó
hatóságáltal javasoll módosítástelÍbgadniésalkaln'uzni'
szorvezetköteles az engedé]yező
Továbbá amennyibenaz engedélyezó
hatósága tanúsító
szervezetekbovonásávalútmutatót
készítel - melynektaÍtalmát
illetőenaz engedélyező
hatósága változtatásjogát fenntartja
szerr'ezet
köte|esbetartani.
az abbanfoglaltakata tanúsíló
A''79l20o9 (vl. 30.) FVM rendelet)10. s énelmében
az MgSzH fe|adatainakel|átása
érdekében
az elisnreÍt
tanúsító
szeÍvezet
köteles
a]
a nyilvántaÍtásban
szereplőgazdaságiszerep|ökröl az MgSzH által kértadatot'
dokumcntu]not
átadni.

b)

c,

a MinőségügyiKézikönyvbena 8. $ (4) bekezdésének
a) pontjábanszcrepló
jóváhagyását
körben tijfténtváltoztaíáseselénannak
az MgSzH Közpo tnál
kércln'rezr'ri.
továbbá

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

Az tanúsitószetvezettea mezőgazdaságiternékekésélelnriszerek
öko1ógiai gazdálkodási
forgalmazásának
ésjelölésének
részletes
szabályairóla
kö\'etelmények
sze nti clőállításának,
7912009(VI. 30) FVM rendeletben
foglaltakvonatkoz1'nk.
Ezen országosilletékességgel
meghozotthatározattal
szcnbenközigazgatásieljáráskeretében
jogszabálysértésórc
hivatkozássalkérheti
1éllebbezésnek
helye dncs' ugyanakkoraz ügyfél
jelen, a ktlzlésseliogerősséváló határozatl.elülvizsgáiatát'
a határczatközlésitől számított
harminc napon belül a Fővfuosi Bíróságtól a határozatothozó batóság clleni kereset
iüdításával. A keresetlevelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási IIivatal Központ
Élelmiszerlánc-biztonságielnökhelyettesélrezkell benyújtani' vagy téfiive\'ényes
postáraadni.
kiildcnlénykónt
A keresetlevélneka határozat végrehaitásáranincs halasztó hatálya, azonban a
keresetlevélben
a végrehajtás
fe1t.üggesztése
kéIlretó.
Az engedélyigazgatásiszolgáltatásidíja264 000,0Ft. azaz kettőszázl]atvannégyezer.
amc]y
közhatalni feladatként
ÁFA kortin kívüli. AZ összeget a MezőgazdaságiSzakigazgatási
Hivatal Központ MÁK l0032000-00289782-00000000
számlaszámárakell 15 rraporrbelül
befizetni.Kérenr.hogy a közleményro\atbantüntcsse|el az ..MgSZHKÉTbI101515''
neglizetéseeseténa közigazgatási
szöveget. Az igazgatásiszolgáltatásidij késedelmes
hatósági eljárás és szolgáItatásáltalános szabáIyaiIólszóló 2004. évi CxL. |örvény
(továbbiakban:Ket') l]8. $-ának(3) bckczdéscszorinti mértékű
késedelmipótlékotke1l
fizetni. AZ igazgatásiszolgáitatásidíj és a késedelmipót]ékmeg nem fizctós csetén.
amennyiben z ügyíeld .felszólításÍ
kö\je!őensen re dezi azt -' adók módjára bchajtható
köztartozásnak minósűl. amely behajtásárólaz Adó- és Pénziigyi EllenőrzésiHivatal
eondoskoclik.

INDoKoLÁS
Az ügyfél 2009. október 20.án kelt beadványábankéfteellenőrző éstanúsításiszeNezetének
eiismerését'
A mczőgazdasági termékekés é]elmiszerekökológiai gazdálkodási követelmények szer.inti
|a11Úlsílásá,nk.előá1lításfuak, folgalmazásárak' jelölésének és ellenőrzésénekIószlctcs
(továbbiakban:7912009(vI. 30'')
szabályairól szóIó,]9/2009 (vI. 30) számú FVM 1.ende1e1
FVM rendelet) 8. s (l) bekezdéseértelmében
tanúsí|ószeNezetkén|az működhet, akit aZ
MgSzH Központ tanúsítószervezetként
elisn]eit.

kinrorrdja,
hogy az ökológiai termelés,
A 7912009(vt. 30') FVM rendelet)6' $ (1) bekezdése
az MgszH Kijzpont
éstanúsítási
tevékenység
végzésére
1éldolgozás,
lbrgalmazásel]enőrzési
jogosult tanúsítószervezetetelismemi, illetve az elismeréstvisszavorrni'vagy tanúsító
ideigkorlátozni'
tevékenység
végzését
meghatározott
alapjánaz MgszH Központ a tanúsító
8. $ (5) bckezdése
A 7912009(vI' 30.)FvM rende|et)
jóváhagyja,
lraa kérelemből
ésa mellékelt
szervezetet
elismeri'ésMinőségügyiKézikönyvét
megÍ.elel
az oko
megállapitható,
hogy
a
tanúsító
szervezet
dokumentumokból
foslaltrá vonatkozóe|őirásoknak.
rendelkezésekben
szerint,ha a tanÍlsitószervezetnem
A,|912009(Vl. 30') FvM rcDdelet)8. $ (ó) bekezdése
foglaltIá vonatkozóelőírásoknak,
az MgszH Központ az
felel meg az tko rendelkezésekben
elismeÉstvisszavonja.
a|apjánaz MgSzH Központ az általa
A' 79/2009(vI' 30.) FVM rendelet)6' $ (3) bekezdése
azok egyediazonosításiíra
alkalmas,az 1' számÍlmelléklet
e]isnelt tanúsító
szervezetÍészére
szerintképzettkódszámotbocsát,melyeta 834/2007/EKrendelet24' cikke (1) bekezdésének
a) pontjaszerintfel kell tüntetniaz áru címkézésénél'
A fent hivatkozoltjogszabályokatfigyelembevévea rendelkezőrészbenfoglaltakszcrint
döntöttem.
Ezen határozatomata mezőgazdaságitermékekés élelmiszerekökológiai gazdálkodási
jelölésénekés
elóállíásrának.forga|mazásrínak.
követelmények szerinti tanúsításának'
részletes
szabályairó|szóló 79|2009(vl. 30) számúFVM rendelet2. s (3)
e|lenórzésének
foglalthatásköfömbenhoztan.
bekezdésébcn
éshatóságifelügyeletéről
szóló
feltételeiről
az élelmiszerláncról
A jogorvoslatilehetőségéIől,
Elt.) 39. $ (4) o) ponÜa.a Ket' 109' $.a ésa l l0. $
2008.évixLvI. tiirvény(továbbaikban:
(l) bekezdése.
szóló 1952' évi IIl. törvény 330. s (2)
valaminta PolgáÍiPerrendtartásról
bekezdése
alapjánrerrdelkeztem.
igazgatásiszolgáltatási
Az errgedély
igazgatásiszolgáltatásidíjátaz élelmiszer-ellenőrzési
díjakól szóló 89/2005'(X' ll') FVM.EüMJCSSZEM-PM együttesrendeletmellékletének
állapitottammeg'Az
óradÜ(8 800,0Füóra) felszámításával
1.7pontja|apján30 óIa szakéÍtői
az Ell. 45' s ésa Ket'
módjaravonatkozóÍende|kezéseket
igazgatásiszolgáltatásidíjbefizetés
(3)
alapjátrállapítottam
mcg'
l38' $-árak bekezdése
Budapest,2009.decembcr31.
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