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HATÁROZAT 

 

Elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva az 

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt., székhely/ telephely: 1097 Budapest, Illatos út 23., 

adószám: 10717051-2-43; FELIR: AA2746818; azonosítókkal meghatározott Ügyfél 

2. 3. kategóriájú állati melléktermék szállítói tevékenység nyilvántartását, a jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően,  

jelen határozatom iktatási számával azonos számon: 

 

PE/EA/00654-2/2021 

 

meghosszabbítom. 

 

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 (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) I. fejezetében megfogalmazott, 2. 3. kategóriájú 

állati eredetű melléktermékek szállítási tevékenységére érvényes az alábbi pontosítás szerint:  

9. cikk b) – h) pontokban felsorolt állati eredetű melléktermékek. 

10.cikk  a) – p) pontokban felsorolt állati eredetű melléktermékek. 

 

Ezen nyilvántartásba vétel 2026. május 3. napjáig érvényes, illetve a feltételek és a 

jogszabályok be nem tartása esetén visszavonható. 

A tevékenységhez a következő feltételekkel járulok hozzá: 

A szállítói tevékenységgel nyilvántartásba vett Ügyfél, jelen határozatban szereplő állati eredetű 



 
 

melléktermékeket, érvényes engedélyekkel rendelkező, gazdálkodó szervezetektől, és egyéb, 

élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi felügyelet alá tartozó tevékenységet folytató, az 

Ügyféllel szerződéses viszonyban álló egységektől gyűjti és szállítja el, és a saját telephelyi 

gyűjtőjében tárolja és átmeneti tárolás után, az 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) a)-j) pontja 

szerint engedélyezett gyűjtő, tároló, feldolgozó létesítménybe adja tovább, vagy saját 

telephelyén feldolgozza. 

A szállítási tevékenység kizárólag a 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglalt 

előírásoknak megfelelően az illetékes járási állategészségügyi hivatal által engedélyezett 

gépjárművel végezhető, az 1069/2009/EK rendelet 21-22. 25. 27-29 cikkében leírtaknak 

megfelelően. 

A szállító köteles a szállító járművek/konténerek kategória szerinti jelöléséről, 2.3. kategóriába tartozó 

anyag esetében az alábbiak szerint, felirattal gondoskodni:  

2. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék, „nem állati takarmányozásra” (sárga 

színnel); 

3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék „nem emberi fogyasztásra” (zöld színnel). 

Ha a járművek kategória szerinti használata nem biztosítható, akkor a szállított állati eredetű mellék-

termék kategória szerinti besorolását úgy kell módosítani, hogy a szigorúbb ártalmatlanítási eljárás alá 

essen (pl. az 3. kategóriába tartozó anyag keverékei 2. kategóriába tartozó anyaggal 2. kategóriába 

fognak tartozni). Az erre vonatkozó rendelkezéseket a 1069/2009/EK rendelet 8. és 9. cikk g) pontjai 

írják elő. 

Az állati eredetű melléktermékek nyomon-követhetősége érdekében az üzemeltető, aki az állati 

eredetű melléktermékek szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, 

értékesítését, felhasználását vagy ártalmatlanítását végzi köteles a keletkezett állati eredetű 

melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni. 

Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy 

ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles a továbbadott állati eredetű melléktermék 

mennyiségét évente egy alkalommal jelenteni, a tárgyévet követő év március 1-jéig 

elektronikusan a https://allatimellektermek.nebih.gov.hu oldalon. A jelentést tizenöt napon belül 

teljesíteni kell akkor is, ha bármi változás áll be a vállalkozás működésében. A változásokról 

hatóságomat haladéktalanul köteles írásban értesíteni. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága 

az Ügyfelet jelen határozat iktatási számával tartja nyilván az 1069/2009/EK rendelet 47. cikke 

szerinti, egyéb nyilvántartásba vett üzemeltetők jegyzékében, a nyilvántartásba vett szállítók között 

(XIII. szakasz 8. pont). 

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható, ellene közigazgatási úton 

jogorvoslatnak helye nincs. 

https://allatimellektermek.nebih.gov.hu/mr/401


 
 

E határozat ellen közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási 

cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

döntést hozó hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály 1135 Budapest, Lehel u.43-47.) a határozat közlésétől számított 

30 napon belül kell benyújtani. A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető 

jogorvoslatok körét jogszabály határozza meg.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

Azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető a halasztó hatály elrendelése. 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. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre köteles, így keresetlevelét 

elektronikus úton köteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a 

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

A közigazgatási per illetéke 30.000.- Ft. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Ügyfél 2021. április 30. napján megkereste Hatóságomat, 2.3. kategóriába tartozó, állati eredetű 

melléktermék szállítási tevékenységének nyilvántartásának meghosszabbítása céljából.  

A becsatolt dokumentáció tartalmazta az Ügyfél tulajdonában lévő gépjármű állategészségügyi 

engedélyét, amelyeket a 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglalt jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztálya engedélyezett, 2.3. kategóriába tartozó állati 

melléktermékek szállítására.  

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Felhívom figyelmét, hogy jelen nyilvántartásba vétel nem érinti a működéssel kapcsolatos 

egyéb jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 

Határozatomat 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése, az Éltv. 34. § (1) bekezdés a) d) 

pontjában és a 38. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 

a 13. § e), és  20. § (1) c) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. 

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


 
 

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. 

Budapest, 2021. április 30. 

 

 
       Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
        nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
 Dr. Varga Ákos 
    osztályvezető 
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