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VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/ÉBÁF-Á0/00914-3/2020.
Ügyintéző: dr. Berkes Piroska
Telefon: (94) 513-836

Tárgy: A Megoldás Kft. részére az állati
eredetű melléktermék szállítási
tevékenység
nyilvántartásba
vételének meghosszabbítása
Mellékletek: Hiv. szám: -

Első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, kérelemre indított hatósági eljárás keretében
meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
A Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (székhely:9700 Szombathely, Körmendi u. 92.,
adószám: 11306166-2-18, a továbbiakban: ügyfél) részére
1.,2. és 3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermékekre és a belőlük származó termékekre
vonatkozó begyűjtési, szállítási tevékenység nyilvántartásba vételét meghosszabbítom jelen
határozatom iktatási számával azonos számon
VA/ÉBÁF-Á0/00914-3/2020.
Az engedély érvényességének határideje: 2025. október 20.
Az érvényesség lejárta előtt 8 nappal az engedély megújítását kérelmezni kell!
Ha az ügyfél a nyilvántartásba vételben foglaltaktól el akar térni, azt hatóságomnál haladéktalanul be kell
jelentenie és kérnie kell a nyilvántartásba vétel módosítását, amelyhez szükséges a Vas Megyei
Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által
kiadott érvényes állati eredetű melléktermék szállító jármű engedély.
Jelen határozatom az Európai Parlament és Tanács - a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és
az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló- 1069/2009IEK rendelet (továbbiakban: EKR) 1.
Fejezet 4. szakasz 8 cikk a) iii. pontja szerinti 1. kategóriába, 9. cikkében a)-h) pontig felsorolt 2.
kategóriába és a 10. cikkében a)-p) pontig felsorolt 3.
melléktermékekre (továbbiakban: ámt) vonatkozik.

kategóriába tartozó állati

eredetű

Az ügyfél a fent felsorolt ámt. begyűjtését és szállítását csak a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által, a vonatkozó
jogszabályok szerint ellenőrzött és engedélyezett gépjárművekkel végezheti.

Elelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Föosztály - Állategészségügyi Osztály
9700 Szombathely, Zanati út 3.; 9701 Szombathely, Pf.: 33
Telefon (06 94) 513 830 Fax (06 94) 327 852 E-mail ebaf@vas.gov.hu
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A működés során az alábbi feltételeket kell betartani:
Szállítás dokumentációja:
A begyűjtött ámt-ket belföldi szállítása során a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 45/2012. VM rendelet
(továbbiakban: VMR) 3. mellékletben található vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi
elemét magában foglaló kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell
kiállítani. A kereskedelmi okmányt az ámt. tulajdonosa, illetve átadója állítja ki. Az okmány
kiállításához kapcsolódó további előírásokat a VMR 15. § (3)-(5) bekezdései tartalmazzák.
A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év.
Szállítási előírások:
Az átvett ámt-t kizárólag engedéllyel rendelkező állati melléktermék feldolgozó, illetve
ártalmatlanító üzembe lehet beszállítani, vagy oda beszállító, engedéllyel rendelkező szállítónak
lehet átadni.
A begyűjtés, szállítás során a vonatkozó állategészségügyi, környezetvédelmi és humán
egészségügyi jogszabályokat maradéktalanul be kell tartani.
Az ámt-t csepegésmentes tartályokban és konténerekben kell gyűjteni és szállítani.
A szállító köteles a szállítóeszközök kategória szerinti jelöléséről gondoskodni az előírásoknak
megfelelően.
A szállító jármű, tartályok és konténerek csak tiszta állapotban használhatók, minden használat
előtt mosni és fertőtleníteni kell őket.
A szállítás során a környezet a szállított ámt-vel nem szennyeződhet, a szállítás során keletkező
esetleges szennyeződés során annak eltakarításáról, a terület eredeti állapotába való
visszaállításáról a szállító köteles gondoskodni.
Nyilvántartás, jelentés:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.)
19. § (1) bekezdése szerint: Az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat
tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná
tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az állati eredetű melléktermék
tulajdonosa, illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy
ártalmatlanítását végző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti éves jelentési kötelezettséget elektronikus úton
köteles teljesíteni.
A jelentést a tárgyévet követő március 1-ig kell teljesíteni a következő linken
https://allatimellektermek.nebih.qov.hu.
Ezt a jelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztés esetén legkésőbb tizenöt
napon belül teljesíteni kell.
Az üzemeltető köteles a VMR 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, és azt legalább
két évig megőrizni, amelyről a megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal az elvégzendő
ellenőrzések miatt szükség esetén jelentést kérhet.
Jelen a közléssel végleges határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor a közlésétől számított
harminc napon belül az ügyfél jogsértésre hivatkozással a felülvizsgálatát kérheti a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól a hatóságom elleni közigazgatási per indításával.
A bírósági eljárás illetékköteles.
A jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély a keresetlevelet hatóságomnál nyújthatja be. A jogi képviselővel
eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikus úton köteles benyújtani:
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu .
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi
képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását
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biztosító és az űrtapbenyújtás tá,m_ogatá_s,i, szolqáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik.
Ebben az esetben, a per folyamatban léte alatt,.az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek. Tárqyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali
jogvédelem iránti kérelemmel a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

Az ügyfél írásbeli kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a 2020. 10. 12-én, VAI/ÉBÁl/696-4/2015. iktatási
számon kiadott nyilvántartásba vételi engedély meghosszabbítása tárgyában.
Az ügyfél részére a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály kiadta a VA-07/SZOMJH-ÉBÁ0/01478-3/2020. iktatási számú határozatában - a
vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrzött és engedélyezett - az ámt szállító jármű engedélyt.
Hatóságunk 2020.10.19-én a telephelyen tartott helyszíni szemle (hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv száma:
VA/ÉBÁF-Á0/00914-2/2020. és a benyújtott dokumentumok átvizsgálása alapján megállapította, hogy a
szállítási tevékenységhez biztosított feltételek megfelelnek a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról
szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi
irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti
mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011 /EU rendelet (továbbiakban: EUR), az EKR
és a VMR előírásainak.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az összegyűjtési és szállítási feltételeket az EUR VIII. Melléklete írja elő.
A működési engedély érvényességének határidejéről a VMR 19.§ (4) bekezdése rendelkezik.
Tájékoztatom, hogy hatóságom az EKR 47. cikke alapján az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett
létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket elektronikus adatbázisban tartja nyilván a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján.
Felhívom a figyelmét, ha a tevékenységét felfüggeszti vagy azt végleg befejezi, a tevékenység
felfüggesztésétől vagy befejezésétől számított 15 napon belül a VMR 18.§ (4) bekezdése alapján ezt írásban
be kell jelentenie.
Felhívom a figyelmét továbbá arra is, hogy amennyiben a hatóság által végzett hatósági ellenőrzés és
vizsgálat során kiderül, hogy a működésére vonatkozó rendeletekben - EUR, EKR, VMR - előírt
követelmények valamelyikét nem tartja be az EKR 46. cikke alapján az illetékes hatóság a működését
korlátozhatja, a tevékenységet felfüggesztheti, a működési engedélyt visszavonhatja.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr) 80.§ (1)
bekezdésének és 81.§ (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

4

· ~ ... " . Hatósáporn hatáskörét.és: illetékességét az élei m iszerláncról és hatósági fel ügyefetéről -szóló ·2008. évi-XU/1 i fr . · ·- t r,:
„törvény 34.§ (1) bekezdés d) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelőléséröl szóló 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet 13.§· e) és 20.§ (1) bekezdés .e}. pontja; a.nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok meqállapitásáról
szóló 45/2012.(V.8.) VM. rendelet 19.§ (4) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valarnint.a járási (fővárost kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. ·(IV.23.) Korm. rendelet' 2.§.(1) bekezdése.!'
állapítja meg. . . ·,
·
··
· ; ~.. .. .,
A közigazgatási per indítását az Ákr 114.§ -a teszi lehetővé.
A közigazgatási perrel kapcsolatos tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. tv. 12.§ (1)
bekezdése, 13.§ (3) bek. d} pontja, 17.§ a) pontja 18.§ (1) bekezdése, 37.§-a, 39.§-a, és 77.§-a alapján
történt.
Szombathely, 2020.10.20.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából tisztelettel:
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Horváthné Dr. Sélley E sébet
főosztályvezet „

Kapják:
•
•
•
•

Ügyfél
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal ÉÁO (elektronikusan)
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága (elektronikusan)
Irattár

1. sz. melléklet

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelöséghez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

