HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATAL
Ügyintéző szervezeti

Agrárügyi és Környezetvédelmi

egység:

Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi Osztály

Iktatószám:

HE-02/EBA/1173 - 3 /2019.

Ügyintéző:

Csernyik István

Telefonszám:

+36 (36) 510-438

Tárgy: határozat borászati üzem működésének engedélyezéséről

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály, mint első fokon eljáró hatóság, borászati
hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi döntést.

HATÁROZAT
A Grand Eged Kft. (3300 Eger, Szaicz Leó u. 2. fsz. 1. adószám: Nébih partner azonosító: 34578177,
Gazdasági akta szám: GA50016551) kérelme alapján a 3300 Eger, külterület 0517/3 hrsz. alatti
telephelyen, Bukolyi Marcell Wine Farm néven a TEÁOR 1102 szőlőbor termelése szakágazati
tevékenységen belül, borászati termék előállító helyre
bor előállítását, és tárolását végző
borászati üzem működését 10153790 számon engedélyezem.
Kérjük, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmében a borászati üzem regisztrációs számára
hivatkozzon!
A működés során be kell tartani a borászati, környezetvédelmi, közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és
minőségügyi jogszabályi előírásokat.
A kiadott engedély határozatlan időre szól. Az üzem működésének, illetve bármely termék előállításának
megszűntetését 8 napon belül hatóságomnak jelenteni kell.
Szakmai tevékenységért felelős személy neve: Bukolyi Marcell
Ezen határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályhoz címzett (3300 Eger, Szövetkezet út 4.), de
hivatalomhoz (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
3300 Eger, Szövetkezet út 4. – levelezési cím: 3301 Eger Pf.132 - telefonszám: +36 (36) 510-442 Fax: +36 (36) 515-746
E-mail: foallatorvos.eger@heves.gov.hu - Honlap: http://heves.gov.hu
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példányban benyújtott, fellebbezésnek van helye.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett
10.000 forintja után 500 Ft, de legalább 10.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését
igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárás díját Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 1003500300299619-00000000 számú számlájára, 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 fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS
A Grand Eged Kft. 3300 Eger, Szaicz Leó u. 2. fsz. 1. kérelmezte a 3300 Eger, külterület 0517/3 hrsz.
alatti borászati termék előállító helyre a működési engedély kiadását.
A kérelem elbírálásánál figyelembe vettem:
-

az eljárás megindításához csatolt, dokumentumokat.

-

a borászati felügyelő által 2019. szeptember 10-én felvett helyszíni szemle jegyzőkönyvét.

A határozatom rendelkező részében tett kikötések mellett a megjelölt tevékenység végzésére az üzem
alkalmas.
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 24. §
(1) bekezdése szerint, árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni – a közfogyasztásra
kiszerelt borászati termékek tárolását kivéve –, kezelni, kiszerelni, csak a borászati hatóság által
engedélyezett borászati üzemben lehet. A borászati hatóság az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén ad engedélyt, amelyet a borászati üzem helye
szerint illetékes hegybíróval is közöl.
A borászati üzem működése, illetve annak feltételei tekintetében a borászati üzemek működésének
engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (Ill. 19.)
FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) rendelkezik.
Fentiek alapján a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.
Az engedély érvényességét a FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg
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Felhívom a figyelmét, hogy az FVM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése alapján a borászati üzem
működésének megszüntetését legkésőbb a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a
borászati hatóság és a hegyközség részére, valamint az engedély módosítása iránti kérelmet kell
benyújtani a 2. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt adatok változása esetén.
Továbbá felhívom a figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a tevékenység folytatásával kapcsolatos
egyéb jogszabályban előírt engedélyeket, az azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.
Döntésemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § c) pontja, a 9. § (1) bekezdés d)
pontja, és a Btv. 24. § (1) bekezdése által biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg. Illetékességem a
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésén alapul.
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 szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdésén, a 118. § (3) bekezdésén,
valamint a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati eljárás díját 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)
bekezdése határozza meg.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és
megbízásából:

Dr. Vörös Balázs
osztályvezető
járási főállatorvos
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A határozatot kapják:
1. Grand Eged Kft 3300 Eger, Szaicz Leó u. 2. fsz.1.
2. Egri Hegyközség 3300 Eger, Deák F. út 51.
3. NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, e-mailben (bor@nebih.gov.hu)
4. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi és
Erdészeti Főosztály, Élelmiszer-biztonsági Osztály 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
elelmiszer@pest.gov.hu
5. Irattár

