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HATÁROZAT 

A Vasasért Egyesület (székhelye:7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6. adószáma: 18305434-1-02 tel: 

0672/337 838) ügyfél számára a „Ko-Be-Ko Retro Konyha” vendéglátó egység (7623 Pécs-Vasas, 

Búzakalász u. 47.) ügyében elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva az 

alábbiakban felsorolt élelmiszerek forgalomba hozatalát  

 

- Meleg, hideg ételek: napi ajánlat frissen főzött menü ételek egyadagos kiszállítással (konyhakész 

húsalapanyag felhasználásával) 

 

                                  a végső fogyasztónak egyadagos kiszállítással értékesítését  

231-03-KÜE-02655. számon engedélyezem. 

 

Jelen engedély visszavonásig érvényes.  

 

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztályhoz (7623 Pécs, Megyeri u. 24.) benyújtott fellebbezésnek van 

helye. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati eljárás díját a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 10024003-00304294-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalás 

vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában 

fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az 

ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési 

kérelemhez csatolni kell.  

 

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyfelek (többek 

között gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 

személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 

kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján 

nem terjeszthető elő. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

Ügyiratszám: BA-04/EBA/059-3/2020. 

Ügyintéző: Juhász E./Gyenis T. 

               Tárgy: Külön engedély  

                



2 
 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 7623 Pécs, Megyeri u. 24.   7602 Pécs, Pf. 67. 

  +36-72 795-975  +36-72 795-700  pecs.ebao@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 
 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

                                   I N D O K O L Á S  

A kérelmező Vasasért Egyesület (7691Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.) külön engedély kiadását kérte a 

7691 Búzakalász u. 47. sz. alatti „Ko-Be-Ko Retro Konyha” elnevezésű egységre.  

 

A külön engedélyről az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) rendelkezik. 

 

A benyújtott dokumentumok alapján és 2020. 01. 16.-án megtartott helyszíni szemle során 

(4/2/1/2020.sz.jkv.) megállapítottuk, hogy a rendelkező részben leírtak szerint folytatni kívánt tevékenység 

feltételei megfelelnek a vonatkozó jogszabályok előírásainak. 

 

Fentiek alapján az engedély kiadásáról a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A külön 

engedély érvényességi időtartamát az FVM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

Felhívom a figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a tevékenység folytatásával kapcsolatos egyéb 

jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Felhívom a figyelmét 

továbbá arra, hogy az FVM rendelet 15. § (2) bekezdés c) – i) pontjában megjelölt adatokban 

bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságomnál.  

 

Döntésemet az FVM rendelet 13. § (1) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 

valamint a 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam. 

 

Figyelemmel arra, hogy az Ákr. 143. § (2a) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (2) bekezdésének az egyes 

törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. 

évi CXXVII. törvénnyel 2020. január 1. napjával módosított a) pontját a 2020. március 1. napját követően 

indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni, a határozattal szembeni jogorvoslat vonatkozásában 

az Ákr. 116. § (2) bekezdése a) pontjának 2020. január 1. napja előtt hatályban volt rendelkezése 

alkalmazandó, így - tekintettel arra, hogy a határozatot járási hivatal vezetője hozta – a határozattal 

szemben fellebbezésnek van helye. 

 

Jelen döntés elleni fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 112. §, a 116. § (1) bekezdése és a 2020. január 1. 

napja előtt hatályban volt (2) bekezdés a) pontja és 118.§ (1)-(3) bekezdései, valamint a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rend.) 14. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a hatóság. 

 

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára, valamint megfizetésének módjára vonatkozó rendelkezéseket 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 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.  
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Hatóságom hatáskörét az FVM rendelet 13. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rend. 3. mellékletének 

1.3. alpontja határozza meg. 

 

Pécs, 2020. január 22. 

 

A járási hivatalvezető helyett eljáró Dr. Csiki László hivatalvezető-helyettes nevében és 

megbízásából: 

 

 

                                                                                    Dr. Majoros Tibor 

                                                                                    járási főállatorvos 

 

A határozatot kapják: 

 

1. Vasasért Egyesület (ügyfélkapun) 

2. Pécs MJV Önkormányzata (PECSPH) 

3. Irattár 
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