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ad6sz6m:

11109000-2-51, c6gjegyz5kszim:07-09-003062), mnt 6lelmiszer-v6llalkoz6 - aki az dltqla
mfrkbdtetett |lelmiszeripari vdllalkozdson belal az dlelmiszerjog kbvetelmdnyeinek
betartdsddrt felelSs - r6sz6re, a Ricalmis, Hangos puszta telephelyen TEAOR 10.11
szimf hrisfeldolgozis, -tart6sitis szakdgazati jelo16sti dlelmiszer-el66llit6 helyen
(szarvasmarha vig6pont) a 853/2004nK rendelet III. mell6klet I. szakasziban
szab 6lyo zott t ev6kenys6get, ezen beli.il

101111000055
tcllllё

friss vagy hritott marhahris

kcsoportba tartoz6鈍 k gya■ asat,tttK)lasat

HU 955/1 regisztrici6s szimon

enged6lyezem.,
az alabbi felt6tclekkel:
I.

一

V6g6s maxim6lis kapacitasa:

一

Kizir olag a saj6t,

I

db/nap, 6 dbhet,288 dbl6v.
szomszddo s szarvasmarha te lep6 r ol szirmaz6 szarvasm arha v Sgisdt

v6gezheti.

Az alilbbi tevdkenys6geket idobeni elktildnit6ssel v6gezheti

o

Ehet6 zsigerek tisztitisa,lilddzi.ria a v6g6hely tiszta dvezeti rdsz6ben
Tiszta 6s szennyesovezeti tev6kenysdgeket idoben elkiilcinitve kell v6gezni. Az elt6ro
tisztas6gri tev6kenysdgekhez megfelel6 sz6mri munkaruh6t sziiks6ges haszniilni
Az iilatok pihentet6s6re fedett karilmot kell iizemeltetni, de a karim is elhagyhat6, ha
a v6g6pont6rt felelos dlelmiszer-v6llalkoz6 a vdgdsra sziint 6llatokat olyan ir6sban

rogzitett rendszer keret6ben fogadja, amely garantillja, hogy

a vdg66llatokat

a

megdrkezdst kcivet6en azonnal lev5gj6k.
A zsigerek htitdse a testhtit6 elktildnitett rdsz6ben v6gezheto 0-3C fok h6mdrs6klet
biztosit6s6val.

A

mrikcid6s sor6n be kell tartani az 6lelmiszerhigi6niai ds iillateg6szs6gtigyi,
min6s6gtigyi, 6s kornyezetvddelmi, valamint akdzsgl,szsdgiigyi el5ir6sokat.
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8000 Sz6kesfeh6rvar, Csikvriri u. 15.
mtiszakok szdma: I
Az izemeltet6s m6dja fo lyamatos.
Jelen hat6rozat nem helyettesiti a m6s jogszab6ly szerinti hat6s6gi enged6lyeket, a
mrikod6s megkezd6sdre a sziiks6ges egy6b enged6lyek birtokSban jogosit.
Az izemelteto kdteles gondoskodni arr6l, hogy az dlelmiszer el66llit6ssal kizir6lag
olyan szem6ly foglalkozhat, akinek eg6szs6gi illlapota 6s szakiriinyf v6gzetts6ge
illetve szakismerete megfelel a munkakor6re megSllapitott kovetelm6nyeknek. Az
el66llitris csak a tev6kenys6g6rt felelos szem6ly jelenl6t6ben folyhat.
A mtik<iddsi enged6lyt kriteles az tizemben tartani 6s azt az ellenorz6s soriin bemutatni.
Az tizemeltet6 az 6lelmiszer-el66llit6 tev6kenysdg megkezd6s6t, sziineteltetdsdt,
megszrintet6s6t, tev6kenys6gdvel kapcsolatos minden adatviitozitst, valamint az
6llateg6szsegiigyet, 6lelmiszer-higieni6t 6s 6lelmiszer-biztonsiigot 6rint6 minden

esem6nyt
A I lat e g6szs
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Korm6nyhivatal Elelmiszerkinc-biaons6gi

6gtigyi I gazgat6 sdgilho z k 6sban k<it eles
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ent eni.

Az ugyanezen l6tesitmdnyre a 16.ll29l4l 912009. iktat6sz6mihatitrozattal kiadott mtikciddsi
enged6lyt visszavonom.

E hatirozat ellen a dcint6st kdzl6s6t6l sz6mitott l5 napon beliil a Nemzeti Elelmiszerl6nc-

biaons6gi Hivatal Elnok6hez (1024 Budapest, Keleti Karoly ,*. 24.) cimzett, de az els6fokir
hatirozatot hozn Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Elelmiszerl6nc-biztons6gi 6s
Allateg6szs6giigyr lgazgatosirgihoz2 plldinyban benyfjtott fellebbez6ssel 6lhet.
ddnt6s elleni jogorvoslati elj6r6s dija 10.000 Ft, azaz tizezer forint. A jogorvoslati dij
befizet6s6t igazol6 bizonylatot a fellebbez6si k6relemhez csatolni kell.

A

jogorvoslati eljar6s dijat a Nemzeti Elelmisz erlfunc-biztons6gi Hivatal Magyar
Alhmkincsthmii vezetett, 10032000-00289782-00000000 szimliljfira. 6tutalSs vagy a
szirmlfra tdrtdno keszpenzbefizetds ritj6n kell megfizetni. A fizetdsi megbiz6s k<izlemdny

A

rovat6ban fel kell tiintetni a fellebbez6ssel t6madotthatdrozat szirmdt, a ,jogorvoslati eljrirrisi
dij" megnevez6st 6s azigyfel ad6szhmdl illetve ad6azonosit6 jelet.

A fellebbez6s elektronikus riton tdrt6n6 benyrijt6s6ra nincs lehetos6g.

INDOKOLAS
A P6lhalmai Agrospecirll Kft. - mint 6lelmiszer-vbllalkoz6 - R6calmiis, Hangos puszta alatti
telephelyen, HU 955 regisztr6ci6s sz6mon, a 16.1129141 912009. iktat6sz6mon kiadott
mrikri

dd
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ng

e

d6

ly hatir o zat

alapjfun s zarvasmarha v6g6 po

ntot iizeme lt et.

A szarvasmarhavilg6pont hat6s6gi feliigyelet6t ell6t6 hat6sSgi 6llatorvos bejelentette, hogy a
v6g6pontra betortek 6s ellopt6k a HU 955 szilmi hrisb6lyegz6t.

A

hrisbdlyegzovel tortdno vissza6l6sek elker0l6se 6rdek6ben FEV0l/02831-000112014.
iktat6sz6mir leveliinkben (minden egy6b adat viltozatlanul hagy6sa mellett) rij regisztr6ci6s
sz6m kijekil6s6t 6s az,ij regisztrdci6s sz6m engedllyezett tizem listan ttirtdno mihamarabbi
iltvezet€s€t k6rtiik a NEbiH-t61.
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FEJER MEGYEI KORMANYHIVATAL
Elelmisz erl6nc-b iztons6 gi 6s A [ateg6szs6 gii gyi lgazgat6siga
8000 Sz6kesfeh6rviir, Csikvtiri u. 15.
Hatfurozatomat hivatalb6l, a l6tesitm6ny enged6lyez6si sz6m6nak megv6ltozisa miatt, az
enged6lykciteles l6tesitmdnyben v6gezhet6 tev6kenys6gek, a kapacitirs 6s egy6b adatok
villtozatlanttl hagyrisa mellett, az elozo mrikrid6si engeddly visszavon6s6val egyidejtileg adtam
ki.

Az izem engedllyezett iizemk6nt, a rendelkezo rlszben tett kikot6sek mellett, a megielolt
6lelmiszeripari t ev6kenys6g

v 6gz1s6r e

alkalmas.

Hatitrozatomat az 5712010. (V.7.) FVM rendelet 4. $, 6. $, az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs
882/200418K rendelet6nek 31. cikk6nek (2) c) pontja, 6s a kozigazgatasi hat6s6gi eljaras 6s
szolghltatits 6ltal6nos szabhlyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. t<irv6ny 71. $ (l) bekezd6se alapjfin
eljarva, azEltv.23. $ (1) 6s 35. $ (1) pontj6ban biztositott jogk6rdmn6l fogva hoztam meg.

A

fellebbez6s lehet6s6g6t a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolgiitatirs 6ltal6nos
szabilyairll s2616 2004. 6vi CXL. ttirv6ny 98. $ (1) 6s 99.$ (1) bekezdese alapj6n

biztositottam.

d<lnt6s elleni jogorvoslati eljaras dijira vonatkoz6 rendelkez6seket a Nemzeti
ElelmiszerlSnc-biztons6gi Hivatal, valamint a megyei kormiinyhivatalok mezbgazdasdgi
szakigazgat6si szervei elott kezdemdnyezett eljdrdsokban fizetendo igazgatini szolg6ltatrisi
dijak m6rtdkdr6l, valamint az igazgat6si szolg6ltat6si dij fizet6s6nek szabdlyak6l sz6l6
6312012. (VII. 2.) VM rendelet 4. $ (1) 6s (3) bekezdeseitartaLmazzirk.

A

Hat6s6gom hatSsk<ir6t 6s illet6kess,gdt azfttv. ZZ. $ (1), 25. $ (l) 6s 35. $ (1) bekezd6se,
valamint a32812010 (XII.2l.) Korm. rendelet 1.$ (1) bekezd6s a) pontja, 2. $ (1) pontja, 6. $
(5) 6s (6) bekezd6se, valamint l. mell6klet 6. pont,6.3 alpontja, tov6bb6 az 6lelmiszerek
forgalomba hozatalilnak, valamint elorillitrls6nak enged6lyezesdrol, illetve bejelent6sdrol sz616
5712010. (V.7.) FVM rendelet 4. $ (l ) bekezd6se 6llapitja meg.

Szekesfeh6rv 6r, 201 4. augusztus I 8.

Dr. Sziebert

megyel igazgato fo6llatorvos
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