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V É G Z É S  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.; adószám: 

10717051-2-43; továbbiakban: Ügyfél) 7728 Somberek, 0270/3.; 0270/4.; 0270/5. hrsz. alatti telephelyén 

működő komposztáló telep engedélyhosszabbítási ügyében hozott BA/73/00383-11/2021. iktatási számú 

határozatában komposztálandó alapanyagként megjelölt hivatkozási pontokban elírás miatt a következő 

szerepel: 

 

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) 9. cikk a) és b) pontja szerinti 2. 

kategóriába, illetve a 10. cikk b) és n) pontja szerinti 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek  

 
Az idézett komposztálandó alapanyagként megjelölt hivatkozási pontokat az alábbiak szerint  
 

kijavítom: 
 

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) 9. cikk a) és b) ii. pontja szerinti 2. 

kategóriába, illetve a 10. cikk f), g), h), k) és p) pontja szerinti 3. kategóriába tartozó állati 

melléktermékek  

 

Jelen végzés a Határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozással - annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől 

(7623 Pécs, Rákóczi út 34).  

A keresetlevelet az élelmiszerlánc- felügyeleti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz 

(Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 

7623 Pécs, Megyeri út 24.) kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi 

székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. 

Ügyintéző: Kovács Kitti 
Tel.: 72/795-963 

Tárgy: ATEVSZOLG Zrt. sombereki komposztáló 
telep engedélyének javítása 

  

Iktatószám: BA/73/00383-12/2021. Hiv. szám: BA/73/00383-11/2021. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.8.) IM rendeletének 19. 

mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papiralapu-nyomtatvanyok).  

A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert 

tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a 

felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban 

azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben 

részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét 

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket 

valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, 

hiánypótlásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal a BA/73/00383-11/2021. ikt. számú engedély kiadását követően 

észlelte, hogy a határozat rendelkező részében feltüntetett komposztálandó alapanyagként megjelölt 

hivatkozási pontokban elírás történt, melyet e végzés rendelkező részében megjelöltek szerint 

módosításra volt szükséges.  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a döntésben elírás történt, megállapította 

továbbá, hogy az nem hat ki az ügy érdemére, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A fentiek miatt a Baranya Megyei Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész szerint kijavította a 

Határozatot. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal jelen döntését az Ákr. 80.§ (1) és 81. § (1) bekezdései alapján 

végzésbe foglalta. 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén 

alapul.  

 

Kelt: Pécs, az időbélyegzőn szereplő időpontban 

 Dr. Horváth Zoltán  

kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozta: 

 

Dr. Simor Zoltán 

megyei főállatorvos 

 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papiralapu-nyomtatvanyok
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A végzést kapja: 

 

1.) Ügyfél 

2.) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

3.) Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 

4.) Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály  

5.) Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály  

6.) Irattár 
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