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A CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 33. cégjegyzék szám: 13
09 195121, adószám: 26515645-2-13) kérelmére indult hatósági eljárásban élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
A CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. részére 1134 Budapest Váci út 49. 6. emelet, 8184 Balatonfűzfő, Fűzfői
Ipari Park 1498/184. hrsz. és 034/64. hrsz. alatti telephelyein szolgáltató laboratórium működését – a jelen
határozat mellékletében felsorolt vizsgálatokra –
engedélyezem.
A laboratórium nyilvántartási száma: 202/2020/Lab/NÉBIH
A hatósági eljárás illeték- és díjmentes.
Jelen határozat a közlésével végleges.
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet
elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány)
használatával köteles benyújtani.
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Indokolás
A CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton 2020. július 13. napján
szolgáltató laboratórium működésének engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 33. § a)
pontja alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyezi és ellenőrzi a nem állami szolgáltató
laboratóriumokat.
Az Éltv. Mellékletének 40/C. pontja alapján: „szolgáltató laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely
vizsgálati eredményeit ingyenes vagy térítéses formában egyéb, azonos csoportos adószám alá nem tartozó
vállalkozás számára készíti el;”.
Az Ügyfél kérelmében a laboratórium adatai rendelkezésre állnak.
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Az Ügyfél által csatolt dokumentumok megállapítottam, hogy a 1134 Budapest Váci út 49. 6. emelet, 8184
Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park 1498/184. hrsz. és 034/64. hrsz. alatt lévő laboratóriumok a mellékletben
felsorolt vizsgálatok esetében megfelelnek az engedélyezésre vonatkozó előírásoknak.
A fentiek alapján az 1134 Budapest Váci út 49. 6. emelet, 8184 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park 1498/184. hrsz.
és 034/64. hrsz. alatti telephelyen szolgáltató laboratóriumok működését a rendelkező részben foglaltak szerint
engedélyezem.
Tájékoztatom, hogy jelen döntés nem érinti a működéssel/tevékenység folytatással kapcsolatos egyéb
jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.
Tájékoztatom továbbá, hogy a szolgáltató laboratóriumot hatóságom ellenőrzi az Éltv. 33. § a) pontja alapján.
Az Éltv. 38. § (1) bekezdés 9. pontja alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági
felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a nem állami laboratóriumokról.
Az Éltv. 45. § (5) bekezdése alapján, az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás illeték- és díjmentes,
amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem
állapít meg.
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 nem
határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat a jelen eljárásra.
Döntésemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésben, az Éltv. 33. § a) pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított
jogkörömben eljárva hoztam.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §
(1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2)
bekezdése, az Éltv. 39/A. §-a, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §,
valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást
Budapest,
dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából
dr. Nagy Attila
igazgató
(Az igazgató akadályoztatása, illetve távolléte esetén kiadmányozásra
jogosult Kardos Valéria vagy Vásárhelyi Adrienn osztályvezető.)

Határozatot kapja:
1. ügyfél
2. irattár
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Melléklet a 3200/1742-2/2020. iktatószámú határozathoz
CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. által 1134 Budapest Váci út 49. 6. emelet, 8184 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari
Park 1498/184. hrsz. és 034/64. hrsz. alatt működtetett 202/2020/Lab/NÉBIH nyilvántartási számú

szolgáltató laboratóriumok számára a 3200/1742-2/2020. számú határozattal engedélyezett vizsgálatok
A vizsgált termék/anyag
EK típusú műtrágya

A vizsgált/mért jellemző
Ólomhengerek alakváltozása,
Hőkezelt vizsgálati minta
robbanékonysági vizsgálatát
követő deformációs
alakváltozás mérése,
mérési tartomány 50-100 mm
között
Porozitás (olajvisszatartás) –
Hőkezelt vizsgálati minta
tömegmérése
gázolajjal átitatás előtt és után
Mérési tartomány: 49-100 g
között
Mérési pontosság: 0,01 g
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A vizsgálati/mérési módszer
azonosítója
AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2003/2003/EK
RENDELETE (2013. október
13.) a műtrágyákról
2003R2003 — HU —
07.06.2013 — 010.001 — 92
lap 4. szakaszában leírt
módszerek
III. Melléklet 2. módszer

