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Tárgy:

Engedély állati melléktermék
begyűjtésére és szállítására.

NHSZ Tatabánya ZRT
Tatabánya II.
Erdész u. E.
2800
HATÁROZAT
Az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi ZRT (székhely: 2800
Tatabánya II., Erdész u. E., cégjegyzékszám: 11-10-001423, adószám: 11183525-2-11.), mint 2.
és 3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék szállítót a meglévő nyilvántartási
számával azonos számon
nyilvántartásba veszem (nyilvántartási szám - KEI/00720-0001/2014.).
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 1069/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 1069/2009 EK rendelet) I. FEJEZET
9. cikk a) pont, b) pont I.) alpont szerinti,

2. kategóriába tartozó anyagokra

10. cikk e), f), g), p) pont szerinti

3. kategóriába tartozó anyagokra

vonatkozik.
Ezen nyilvántartásba vétel a kiadásától számított öt évig, 2024. április 26. napjáig hatályos,
illetve a feltételek be nem tartása esetén visszavonható.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatósága az engedélyest ezzel az azonosító számmal tartja nyilván a 1069/2009/EK
rendelet 47. cikke szerint az egyéb nyilvántartásba vett felhasználók jegyzékében (XIII.
szakasz).

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2890 Tata, Új út 17. Tel.; (34) 316-077; fax: (34) 316-182; E-mail: elba@komarom.gov.hu, KRID: 510678758
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A nyilvántartásba vételt az alábbi feltételekkel adom meg:
Szállítás dokumentációja, kereskedelmi okmányok:
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: 45/2012 VM rendelet),
15. § (3) és 25. § (1) bekezdése szerint:
Az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során a rendelet 3. mellékletében
meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló
kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani. A
kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója állítja ki.
Az okmány kiállításához kapcsolódó további előírásokat a 45/2012. VM rendelet 15. § (3)-(5)
bekezdései tartalmazzák.
A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év.
Nyilvántartás, jelentés:
Az állati eredetű melléktermék szállítását végző minden üzemeltető köteles az átvett és
továbbadott - állati eredetű melléktermék mennyiségét évente egy alkalommal,
telephelyenként a tárgyévet követő év március 1-jéig bejelenteni a telephely szerint illetékes
járási állategészségügyi hivatalnak, vagy elektronikusan a MEBER rendszerbe
(https://meber.nebih.gov.hu/meber).
Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén
legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell.
Az üzemeltető köteles a 45/2012. VM rendelet 17. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást
vezetni, és azt legalább két évig megőrizni, amelyről a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya, illetve a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi FőosztályÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az elvégzendő ellenőrzések miatt
szükség esetén jelentést kérhet.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat a
közléssel véglegessé válik.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre
hivatkozással – közigazgatási pert indíthat.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1)
bekezdésében foglalt ügyfelek számára a közigazgatási per iránti keresetlevél benyújtására
elektronikus úton az IKR rendszeren keresztül, a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalnak címzett elektronikus űrlap útján van lehetőség. Az IKR rendszer az
alábbi úton érhető el: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.
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Az Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken kívüli ügyfelek a keresetlevelet
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1)
bekezdése alapján a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül a
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (9021 Győr, Árpád u. 2.) címezve a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához is benyújthatják.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, az eljárás során azonban a feleket illeték
feljegyzési jog illeti meg.
INDOKOLÁS
Az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi ZRT (székhely: 2800
Tatabánya II., Erdész u. E., cégjegyzékszám: 11-10-001423, adószám: 11183525-2-11.),
kérelmet nyújtott be hivatalomhoz 2. és 3. kategóriába tartozó, állati eredetű melléktermék
szállításának nyilvántartásba vételére, a KEI/00720-0001/2014. iktatószámon kiadott
engedélyük lejárta miatt.
Az ügyfél állati eredetű melléktermékek szállításához használt járműve érvényes
állategészségügyi engedéllyel rendelkezik a 45/2012. VM rendelet 19. § (4) bekezdésének
megfelelően.
Fenti állásfoglalásomat a kérelem-dokumentáció áttanulmányozása után, illetve 1069/2009/
EK, 142/2011/EU és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet alapján határoztam meg.
Felhívom figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a működéssel kapcsolatos egyéb
jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.
Tájékoztatom, hogy hatóságom a 1069/2009/EK rendelet 47. cikke alapján az engedélyezett,
illetve nyilvántartásba vett létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket a nyilvánosság
számára hozzáférhető módon, elektronikus adatbázisban tartja nyilván a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (XIII. szakasz: Egyéb nyilvántartásba vett
felhasználók).
Határozatomat 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése, 19. § (4) bekezdése, az Éltv.
34. § (1) bekezdés d) pontjában valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § d)
pontjában, illetve a 20. §. (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva az Ákr.
80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam meg.
A határozat véglegessé válásáról és a jogorvoslati lehetőség kizárásáról az Ákr. 82. § (1)
bekezdése és 116. § (4) d) pontja alapján döntöttem.
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Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem
lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elsőfokú
közigazgatási bírósági eljárás illetékéről és a perben a feleket megillető illeték-feljegyzési
jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1)
bekezdés h) pontja alapján tájékoztattam.
A kiadmányozás a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának
42/2017. (II.15.) számú utasításának II/3.2. pontjában foglaltak alapján történt
Tata, az időbélyeg szerinti időpontban
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Ujszászi György
osztályvezető

Kapják:
1. NHSZ Tatabánya ZRT. (adószám: 11183525-2-11) – elektronikus úton - hivatalos iratként
2. NÉBIH, Élőállat-kereskedelem Felügyeleti és Nyomonkövetési Osztály (e-mailen
keresztül)
3. Irattár
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