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Melléklet:A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: engedélyező hatóság) a Staphyt Hungary Kft.
(székhely: 5000 Szolnok, Piroskai u. 2., a továbbiakban: Ügyfél) vizsgálóhelyének Helyes Kísérleti
Gyakorlat (továbbiakban: GEP) szerinti inspekciója és elismerése iránti kérelme alapján indult
elsőfokú eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T :

Engedélyezési célú biológiai hatásvizsgálatok végzéséhez az Ügyfél vizsgálóhelyének GEPminősítését kiadom.
A GEP-minősítés 5 évig érvényes határozatom jogerőre emelkedésétől számítva.
A vizsgálóhely GEP-minősítés az alábbi minősítési kategóriákra és művelési ágakra kerül kiadásra:


minősítési kategória: herbicidek, fungicidek és baktericidek, zoocidok, növekedésszabályozó
és termésnövelő készítmények, adalékanyagok



művelési ág: szántóföld, zöldség, gyümölcs, szőlő, dísznövény, erdő, közterület és egyéb
(rezisztencia, dózis vizsgálat, talajfertőtlenítő szerek)

Jelen minősítés nem érinti a működéssel/tevékenység folytatásával kapcsolatos egyéb jogszabályban
előírt engedélyeket, illetve Ügyfélnek azok beszerzésére vonatkozó kötelezettségét.
Az Ügyfél a vizsgálóhelyeinek minősített tevékenységét érintő jelentős változásról 15 napon belül
köteles értesíteni az engedélyező hatóságot.
A GEP-minősítéssel kapcsolatos jogszabályokban és a jelen határozatban foglaltak betartását
hatóságom szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
vizsgálóhely nem tartja be a rá vonatkozó GEP - követelményeket, akkor az engedélyező hatóság a
határozatban feltüntetett minősített területre vonatkozó tevékenység végzését legfeljebb 2 hónapra
felfüggesztheti, illetve a kiadott GEP-minősítését visszavonhatja.
Ha az ellenőrzés során egy adott kísérlettel kapcsolatban hiányosságok kerülnek megállapításra, a
kísérletet a hiányosságok mértékétől függően az engedélyező hatóság kizárhatja az engedélyezésnél
elfogadhatók közül.
A vizsgálóhely GEP szerinti inspekciója és elismerése eljárás díjköteles, amely 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 szóló 63/2012.
(VII. 2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének 8.19.2. pontja szerint: 250.000,- Ft, amelyet az Ügyfél
megfizetett.
Élelmiszerlánc- biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.;
Telefon: 06-1/236-3934 Fax: 06-1/350-6117
E-mail: pmkh-nto@pest.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a
határozatot hozó Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért
határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatósághoz elektronikus úton kell
benyújtani.

I N D O K O L Á S
Az Ügyfél 2018. január 17-én érkezett levelében vizsgálóhelyének GEP szerinti minősítésének
felülvizsgálatát és a minősítés megújítását kérte a Pest Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerláncbiztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi
Osztályától.
Az engedélyező hatóság 2018. március 8-án az Ügyfél székhelyén helyszíni ellenőrzést tartott,
amelyeknek megállapításait a PE/NT/0045-3/2018. számú jegyzőkönyvben rögzítette.
A helyszíni ellenőrzés során az engedélyező hatóság megállapította, hogy a növényvédő szerek
forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 22. §-ban foglalt biológiai hatásvizsgálatokkal kapcsolatos előírásoknak a
vizsgálóhely nem felelt meg hiánytalanul, és az ügyfelet a PE/NT/0045-5/2018. számú végzésben a
hiányosságok megszüntetésére szólította fel.
Az Ügyfél a hiányosságokat megszüntette és annak bizonyításáról szóló dokumentációt az
engedélyező hatóságnak 2018. április 30-án megküldte.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a GEP-minősítés megadásának feltételei teljesültek, ennek
megfelelően döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.
A Rendelet 22. §-a értelmében „(5) Kérelem alapján az engedélyező hatóság helyszíni ellenőrzést
folytat le a vizsgálóhelyen, majd határozatban dönt a vizsgálóhely GEP-minősítéséről. A határozatnak
ki kell terjednie arra, hogy a vizsgálóhely milyen kategóriákra, illetve művelési ágakra szerezte meg a
GEP-minősítést.
(6) A GEP-minősítés érvényességi ideje első tanúsítás esetén 2 év, a tanúsítás megújítását
követően legfeljebb 5 év.
(7) A GEP-minősítési eljárásért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.
(8) A GEP-minősítéssel rendelkező vizsgálóhely minden, a minősített tevékenységét érintő jelentős
változásról 15 napon belül köteles értesíteni az engedélyező hatóságot.
(9) Az engedélyező hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a GEP-minősítéssel rendelkező
vizsgálóhelyeket. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vizsgálóhely nem tartja be a rá vonatkozó
GEP-követelményeket, a hatóság a határozatban feltüntetett minősített területre vonatkozó
tevékenységet legfeljebb 2 hónapra felfüggesztheti, illetve a kiadott GEP-minősítést visszavonhatja.
Ha az ellenőrzés során egy adott kísérlettel kapcsolatban hiányosságok kerülnek megállapításra, a
kísérletet a hiányosságok mértékétől függően az engedélyező hatóság kizárhatja az engedélyezésnél
elfogadhatók közül.”

Az engedélyező hatóság a határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 19. § a) pontjában és az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 33. § e) pontjában
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biztosított jogkörében, valamint a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési
szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 136. §. (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozta.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jelen határozat elleni fellebbezés lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján került kizárásra.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény 13. § (1), 38.§ (1), 39. § (1) bekezdésein alapul.

Budapest, 2018. május 14.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Tóth Ágoston
osztályvezető

A határozatot kapják:
1. Ügyfél
2. Irattár

3

