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HATÁROZAT

A Berkenye Team Kft (székhelye: 2141 Csömör, Major út 19, adószám: 14966824-2-13) kérelmére a
2141 Csömör, Major út 19 szám. alatti Lénqosos és Étkezde" megnevezésű vendéglátó egységben
a következő, külön engedélyt igénylő élelmiszerek forgalomba hozata lát és a végső fogyasztó
ellátása mellett más, a vendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 krn-es körzetében lévő
kiskereskedelmi létesítmény részére is engedélyezem:

- vendéglátóipari termék

A kérelmező alkalmi rendezvényeken - a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján -
kizárólag a fenti külön engedély-köteles élelmiszertlélelmiszereket hozhatja forgalomba. Amennyiben a
rendezvényen az élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételei nem biztosítottak, a tevékenység nem
végezhető.

Ezen hatósági eljárás hivatalból indult, mely a szolgáltatási díj alól mentes.

Felhívom a figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a működéssell tevékenység folytatással
kapcsolatos egyéb jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget

A tevékenységet érintő adatokban, feltételekben bekövetkezett változást hatóságomnál haladéktalanul
írásban köteles bejelenteni.

Tájékoztatom, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a jelen engedélyben foglaltak betartását
hatóságom az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján
rendszeresen ellenőrzi. Az élelmiszerek forgalomba hozatala során a mindenkori érvényben lévő
jogszabályokban foglalt előírásokat be kell tartani.

A kiadott engedély visszavonásig hatályos.

Jelen határozat ellen, annak közlésétöl számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosának címzett (1135
Budapest, Lehel u. 43-47.), de hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 5000 forint, amelyet illetékbélyeggel a fellebbezési eljárást kezdeményező iraton
kell megfizetni.

A fellebbezés elektronikus úton történö benyújtására nincs lehetőség.
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INDOKOLÁS

Külön engedély kiadása tárgyában hivatalból eljáás indult. A 2013. január 24-én tartott helyszíni
szemle alapján megállapítottam, hogya Berkenye Team Kft 2141 Csőmör, Major út 19 szám alatti
telephelyen jogszerűen végez élelmiszerforgalmazó tevékenységet, rendelkezik
22.11/01459/002/2011 számú külön engedéllyel, és az megfelel a rendelkezö részben meghatározott
feltételek mellett az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK élelmiszerhigiéniáról szóló
rendelete, továbbá a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet vonatkozó előírásainak.

A külön engedélyt igénylő élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala engedélyezésének
kérdéseiről, így az adatváltozás esetén szükséges bejelentéséről és az engedély hatályosságáról az
élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
szóló 57/2010.(V.7.) FVM rendelet rendelkezik.

A határozat kiadásakor figyelembe vettem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről
szóló 178/2002/EK rendelet 1. Fejezet 3. cikk 7. és 8. pontjának fogalom meghatározását:

7. kiskereskedelem: élelmiszerek kezelése és/vagy feldolgozása és tárolása az élelmiszerek
eladásának vagy fogyasztók részére történő átadása helyén, beleértve az elosztóközpontokat, a
közétkeztetési tevékenységet, az üzemi' étkezdéket, az intézményi étkeztetést, az éttermeket és az
egyéb, élelmiszerellátó helyeket, üzleteket, bevásárlóközpontokat ellátó létesítményeket és
nagykereskedelmi árusítóhelyeket;

8. forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás céljára, beleértve az
élelmiszer vagy takarmány eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes
vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek és
takarmányok eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját

Fentiek alapján az engedély kiadásáról a rendelkező- részben foqlaltak-szertnt határoztam,
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Hatóságom illetékességét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3.§ (1),(5) bekezdése alapján
állapítottam meg.

Döntésemet az 57/2010.(V.7.) FVM rendelet 13.§-ában, a fővárosi és megyei kOllllÉnr.:.~

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.)
bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. é' .
35.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

Határozatomat a Ket. 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően adtam

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a 328/2010.
(XII. 27.) Kormány rendelete 4. § (2) bekezdése szerint.

A fellebbezési eljárás iIIetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §
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(2) bekezdésnek és a 73.§ (1) bekezdésének megfelelően történt. ö\Járási h
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Gödöllő, 2013. január 30.

Dr. Urbanics Gábor járási hivatalvezető nevében és megbízásából

~.St.CI-, ono
dr. Szalay Orsolya
hatósági állatorvos
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1. Címzett:
2. Polgármesteri Hivatal- Csömör
3. Irattár
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