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HATAITOZAT

Az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 85212004/EK (IV. 29.) rcndelet6nek 6. cikke, a 88212004
(IV. 29.) 31. cikke, valamint a Frildmiivel6siigyi 6s Vid6kfejleszt6si Miniszt6rium
Ailateg6szs6gtigyi 6s Elelmiszerellen6rz6si Foosztilya 5228712006. szirmt utasit6s6ban
foglaltaknak megfelel6en
Annamaj ori Kft 247

| Baracska

Annamaj

or

ad6sz6ma:l | | 089 44-2-5

|

fltal
2471 Baracska Annamajor telephelyen tizemeltetett

TEAOR'1089 sz6mri, ,,m6shova nem besorolt 6lelmiszer gyirtSslm6z csomagol6s"
szakilgazati j el<il6sti 6lelmiszer-el66llft6 l6te.sitm6nyt
k6relme alapjin,

HU 06 MF

OO3

nyilvfntartdsi szfmon nyilvintartisba vettem.
A tev6kenys6g megkezd6s6t

6s befejez6s6t

hivatalomn6l be kell jelenteni.

Felhfvom az el66llit6 figyelm6t, hogy az 6lelmiszer-el66llit6 tev6kenys6g sziineteltet6s6t,
megsztin6s1t, - a sztinetel6s kezdo napjixal, illetve a megszrin6s napj6val egyidejtileg ir6sban be kell jelenteni a Fej6r Megyei Mezbgazdashgi Szakigazgatisi Hivatal
ElelmiszerlSnc-biztons6gids.Lllategeszs6giigyilgazgat6sitgnak.

A

mrik<td6s sor6n be

kell tartani az elelmiszerhigi6niai 6s 6llateg6szs6gtigyi, min6s6gtigyi,

6s

kd,myezetv6delmi, valamint a kdzegeszs6gtigyi eloir6sokat.

L. oldal

A

mtikcid6s sor6n olyan dnellen6rzdsi, min6s6gbiztosftiisi, nyomonkrivet6si, term6kvisszahiv6si rendszereket vagy ilyen rendszerck olyan elemeit kell miikddtetni, amelyekkel
biztosithat6 az elelmiszer biztons6goss6ga, megfelelo min6s6ge, azonosithat6s6ga 6s nyomon
kcivethetos6ge.

Az eloiilitott 6lelmiszen6l, az 6lelmiszerl6ncr6l 6s hat6s6gi feliigyelet5rol sz6l6 2008. 6vi
XLVI. 6vi tdrv6ny (tovSbbi utt, Elt r.; 22.5 e) bekezd6se szerint gyfurtmfunylapot kell
k6sziteni, valamint a ktikin jogszabflly el6inisaiban foglalt jekil6st kell alkalmazni.

Az 6lelmiszer-vSllalkoz6 k<iteles gondoskodni arr6l, hogy az dlelmiszer el65llit6ssalkizir6lag
olyan szem6ly foglalkozhat, akinek eg6szs6gi rillapota 6s szakir6nyf v6gzetts6ge illetve
szakismerete megfelel a munkakdr6re meg6llapitott kdvetelm6nyeknek.

A

mtikdd6s sor6n, az iizemel6s teljes id6tartama alatt jelen
int6zked6sre felj o go sitott, felel6 s szem6lynek.

kell lennie egy

Az 6lelmiszer-vitllalkoz6 haladektalanul kdteles bejelenteni a Fej6r Megyei

azonnali

Mez(Sgazdasfugi

Szakigazgat6si Hivatal Elelm szerliinc-biztonshgi 6s Alhtegdszs6gi.igyi Igazgat6sfugnak, ha
tudomiis6ra jut, hogy az 6ltala el66llftott vagy forgalomba hozott term6k megbetegeddst
okozott, vagy ennek gyantla rill fenn.

Hatdrozatom ellen akezbesitest6l szrlmftott 15 napon beliil a Fej6r MegyeiMezogazdasilgi
Sza\<rgazgatrisi Hivatal F6igazgat6jiltoz cimzett, de hivatalomnill 2 plldinyban benyfjtott,
5.000,-Ft (azaz Stezer) illet6kk<iteles fellebbez6ssel 6lhet. fellebbez6s elektronikus fton
t0rt6n6 benyrijtasara nincs lehet6s6g.

INDOKOLAS
az Arctarrrajori Kft 2471Baracska Annamajor
ad6szftma: I | | 089 4 4 -2- 5 I 6ltaI 247 I B arucska Annamaj or telephelyen
igy hatSroztam, mert

tizemeltetetttelephelyen tizemeltetett 6lelmiszer-el66llit6 l6tesitm6ny (,,miishova nem besorolt
6lelmiszer gyhrtfuslmdz csomagolls ) k6rte nyilv6n-tartilsba v6tel6t,regisrtrici6s sz6m
kije1616s6t.

A k6relmez6 az illtala bemutatott dokumentumok 6s nyilatkozat, valanrrint a hat6s6gunk 6ltal
megtartott helyszi-ni szemle eredm6nye alapjhn a mrikodtet6sre jogosults6got szerzett.

Hatfrozatomat, az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 88212004fi,K (2004. 6prilis 29.)
rendeletdnek 31. cikke, a 852120041EK (2004. 6prilis 29.) rendelet6nek 6. cikke 6s a
kozigazgatrisi hat6s6gi eljrlnis 6s szolg6ltatds iltalfunos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
trirv6ny 71. $ (1) bekezddse alapjineljrirva, azEltv.35. $ (2) bekezd6s a) pontj6ban biztositott
jogkdr<imn6l fogva hoztam meg.

A k6relmez6 az eljhrhsi dijat beftzelte.
fellebbezds lehet6s6g6t a kdzigazgatfusi hat6s6gi eljar6s 6s szolgSltaths iiltalinos
szabfiyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. tdrv6ny 98. $ (1) bekezd6se alapjanbiztosftottam.

A
A

fellebbez6si illet6k m6rt6k6r6l az illet5kekr6l s2616 1990. 6vi XCUI. tdrv6ny 29. S Q)
bekezddse alapjan rendelkeztem.
2. oldal

Hat6s6gom hatdskcir6t 6s illet6kesseget az Eltv. 23.$ (l)-(2) bekezd6se, 35.$ (2) bekezd6s a)
pontja, 38.$ (1) bekezd6s c) 6s e) pontja, valamint a27412006 (XII. 23) Korm. rendelet 2.g

(2)-(3) bekezd6se, 7. $ (1) bekezddse, 10.$ c) pontja, 13.$ (3) 6s (a) bekezd6se, valamint
mell6klet 6. pontja es 4. sz. mell6klet II.6.1. pontja 6llapftja meg.

l.

sz.

Bicske, 2010. szeptember 30.
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I

rattd r

3. oldal

