
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi 

HATÁROZATOT.

Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.-t (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23. adószáma:

10717051-2-43,  FELIR  azonosító: AA2746818 a továbbiakban:  ügyfél),  jelen  határozatom  iktatási

számával azonos számon

nyilvántartásba veszem (PE-06/ÉÁO1/01278-2/2021.),

mint kereskedőt, aki tevékenysége során  2. és 3. kategóriába tartozó állati eredetű mellékterméket 

és az azokból származó termékeket forgalmaz.

Engedélyem  a nem emberi  fogyasztásra szánt állati  melléktermékekre és a belőlük származó termé-

kekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 1069/2009/EK Rendelet  9. cikke és  10. cikke által

felsorolt állati eredetű melléktermékek vonatkozik az alábbiak szerint:

9. cikk a) trágya, nem mineralizált madárürülék és emésztőtraktus-tartalom;

9. cikk b) 

i., ii.

olyan állati melléktermékek, amelyeket a 27. cikk első bekezdésének c) pontja 

értelmében elfogadott végrehajtási szabályokban előírt szennyvízkezelés során gyűjtöttek

be: a 2. kategóriába tartozó anyagokat feldolgozó létesítményekből vagy üzemekből; 

vagy olyan vágóhidakról, melyek nem tartoznak a 8. cikk e) pontja alá, 

10. cikk e)

az emberi fogyasztásra szánt termékek előállításából származó állati melléktermékek, a 

zsírtalanított csontokat, töpörtyűt és tejfeldolgozásból származó centrifuga- vagy 

szeparátoriszapot is beleértve;

10. cikk f)

állati eredetű termékek, vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek, 

amelyeket kereskedelmi okok, előállítási vagy csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és 

állategészségügyi kockázatot nem jelentő problémák következtében már nem szánnak 

emberi fogyasztásra

10. cikk g)

kedvtelésből tartott állatok állati eredetű eledele és állati eredetű takarmány, vagy állati 

melléktermékeket vagy azokból származó termékeket tartalmazó takarmány, amelyeket 

kereskedelmi okok, előállítási vagy csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és állat-
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egészségügyi kockázatot nem jelentő problémák következtében már nem szánnak 

takarmányozásra

10. cikk h)

olyan vér, placenta, gyapjú, toll, szőr, szarvak, paták és nyerstej, amelyek olyan élő 

állatból származnak, amelyek e terméken keresztül emberre vagy állatra átvihető 

betegség tünetét nem mutatták;

10. cikk k)

ii., 

az olyan állatokból származó alábbi anyagok, amelyek emberre vagy állatra e 

termékeken keresztül átvihető betegség tünetét nem mutatták: a szárazföldi állatokból 

származó alábbi anyagok: keltetési melléktermékek, tojás, tojás-melléktermékek, ideértve

a tojáshéjat is; 

10. cikk n)

nyersbőr és irha, pata, toll, gyapjú, szarv, szőr és prém, amelyek olyan, az e cikk 

b) pontjában meghatározottaktól eltérő elhullott állatokból származnak, amelyek 

semmilyen, e termékeken keresztül emberre vagy állatra átvihető betegség tüneteit nem 

mutatták;

10. cikk o)

olyan állatok zsírszövete, amelyek ezen az anyagon keresztül emberre vagy állatra 

átvihető betegség klinikai tüneteit nem mutatták, és amelyeket vágóhídon vágtak le és a 

közösségi jogszabályokkal összhangban a levágás előtti vizsgálatot követően emberi 

fogyasztásra alkalmasnak ítéltek;

10. cikk p) a 8. cikk f) pontjában említettől eltérő élelmiszer-hulladék.

A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  Állategészségügyi  és  Állatvédelmi  Igazgatósága  a

nyilvántartásba vett kereskedőt a részére kiadott nyilvántartási számon felvette a 1069/2009/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerint nyilvántartott üzemeltetők jegyzékébe (XIII. szakasz).

Ezen engedély a kiadásától számított  három évig, 2024.04.26-ig hatályos, illetve a feltételek be nem

tartása esetén visszavonható.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabá-

lyok  megállapításáról szóló  45/2012.  (V.  8.)  VM  rendelet  értelmében  az  ATEVSZOLG  Zrt.  a

tevékenysége során az alábbiakat köteles betartani:

Kereskedelmi okmányok, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 15. §:

- (3) Az állati  eredetű mellékterméket  belföldi szállítása során a 3. mellékletben meghatározott

vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló kereskedelmi okmánynak

kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani.

- (4) A kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója tölti ki.

A tevékenységre vonatkozó előírások, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 17. §:

- (1)  Az  állati  eredetű  melléktermékek  nyomon-követhetősége  érdekében  be  kell  tartani  az

1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének előírásait. Az állati eredetű



melléktermékek forgalomba hozatalát, értékesítését végző minden üzemeltető köteles a keletkezett

állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni.

- A tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül tájékoztatni kell az

illetékes járási hivatal járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát.

Behozatal, tranzitforgalom és kivitel, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 24. §:

- Az állati eredetű melléktermékek behozatala és tranzitforgalma esetében az 1069/2009/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 41., illetve 42. cikke alapján kell eljárni.

- Az állati  eredetű melléktermékek kivitelére  vonatkozóan az 1069/2009/EK európai parlamenti  és

tanácsi rendelet 43. cikkében foglaltak szerint kell eljárni.

- Az állati eredetű melléktermékek behozatala, tranzitforgalma és kivitele során biztosítani kell a 

142/2011/EU bizottsági rendelet 25–31. cikkében foglaltak betartását is.

Állati eredetű melléktermékek tagállamok közötti szállítása, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 25. §:

- Az  Európai  Unión  belüli szállítás  esetén  az  integrált  számítógépes  állat-egészségügyi  rendszer

(Trade Control and Expert System, TRACES) használata is kötelező.

A TRACES rendszeren keresztül 24 órán belül értesül a fogadó ország illetékes hatósága a szál lít-

mány indításáról, illetve a küldő ország illetékes hatósága a szállítmány megérkezéséről. (45/2012.

VM rendelet 25. §) A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év.

Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa köteles a 17. § (1) bekezdés szerint  nyilvántartást vezetni az

átadott állati eredetű melléktermék mennyiségéről átvevők szerint. Az üzemeltető ezeket az adatokat köteles

a tárgyévet követő év március 1-jéig a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 5. mellékletének megfelelően bejelenteni

a telephely szerint illetékes járási hivatalnak. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, fel-

függesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell.

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható; ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak

helye nincs.

E  határozat  ellen  közigazgatási  per  indítható  a  Budapest  Környéki  Törvényszéknél  a  közigazgatási

cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a vitatott

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító

közigazgatási  szervhez (Pest Megyei Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala,  2030 Érd, Budai  út  7/B.,

elektronikus elérhetőség: JH13ERDI, KRID: 410400739) benyújtani. 

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.

évi  CCXXII.  törvény  9.  §-a  szerint  a  gazdálkodó  szervezet és  a  jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél

elektronikus ügyintézésre köteles, a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél elektronikus

ügyintézésre nem köteles. Amennyiben a természetes személy az elektronikus ügyintézést választja, akkor

keresetlevelét  űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


oldalon keresztül tudja előterjeszteni. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A  kereseti  kérelem fajtáit,  illetve  a  keresetlevélben  kérhető  jogorvoslatok  körét  jogszabály  (2017.  évi  I.

törvény 38. §) határozza meg. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban

akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a

közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára

okot  adó  állapot  változatlan  fenntartása  érdekében  azonnali  jogvédelmet  kérhet.  Azonnali  jogvédelem

keretében halasztó hatály elrendelése kérhető. 

Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem

tartja  szükségesnek,  a  bíróság  az  ügy  érdemében tárgyaláson  kívül  határoz.  A  tárgyalás  tartása  iránti

kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az  ügyfél  nyilvántartásba-vételi  kérelmet  nyújtott  be  állati  melléktermék  kereskedői  tevékenységének

végzésére.

Az állati eredetű melléktermék kereskedői tevékenység nyilvántartásba vételéről a 45/2012. VM rendelet 18.

§ (1) bekezdése rendelkezik, a 21. § (3) bekezdése írja elő a nyilvántartási szám képzését. 

A hatályos jogszabály szerint, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az Ávtv. 5.§ (1) bekezdése 43.§ (1), (2), (3) bekezdése, a kormányrendelet 13.§, továbbá a

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

Korm. rendelet 5. § (1) d) pontja alapján hoztam meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A  jogorvoslati  lehetőségről  és  annak  szabályairól  az  Ákr.  113.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja,  114.  §  (1)

bekezdése, 116. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7.

§ (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § (1)-(2) bekezdései, 29. § (1)

bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről,

székhelyéről  és  illetékességi  területének  meghatározásáról  szóló  2010.  évi  CLXXXIV.  törvény  2.  §  (3)

bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-

a,  illetve  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi

CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.



Érd, 2021. április 26.

dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető 
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dr. Rozgonyiné dr. Kunos Edit
                                              osztályvezető
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