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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság az 
ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.; 
adószám: 10717051-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-041820, a továbbiakban Ügyfél) által 
hatóságomnál előterjesztett állati melléktermékek és az azokból származó termékek 
komposztálóüzemben történő felhasználása, a komposztálóüzem működési engedélyének 
kiadása ügyében meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

Az Ügyfél részére engedélyezem 2026. március 9-ig 

a 6320 Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43 és 45 hrsz. alatti komposztálóüzem működését. 

Éves, maximális kapacitás: 12.000 tonna. 

A komposztálóüzemben 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 az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK 
rendelete (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) besorolása szerint 2. kategóriába (az 
1069/2009/EK rendelet 9. cikk a) és b) pontjában meghatározott), valamint 3. kategóriába 
(az 1069/2009/EK rendelet 10. cikkében meghatározott) sorolt állati eredetű 

melléktermékek ártalmatlanítását végezhetik komposzttá alakítással. 
Az üzem az 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) g) pontja által meghatározott létesítmény. 

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

 

02-AMT-004(K) 

 

azonosító számmal tartja nyilván az 1069/2009/EK rendelet 47. cikke szerint az 
engedélyezett üzemek jegyzékében (VII. szakasz). 

A működési engedély az alábbi feltételek betartásával érvényes: 

I. A komposztálóüzemben alapanyagként beszállított 2. (trágya, vágóhídi 
szennyvíziszap), továbbá a 3. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermékeket (lejárt 
szavatossági idejű élelmiszerek, tejipari melléktermékek, stb.) egyéb növényi eredetű 
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alapanyagokkal kevernek össze és ebből a keverékből állítják össze a 
komposztprizmákat. 

II. A fogadó medencék zártságát mindenkor biztosítani kell. 

III. A prizmák hőmérsékletének mérési eredményeit dátummal és pontos idő 
feltüntetésével kell naplózni! 

IV. A 2. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermék sterilizálása az erre 
állategészségügyi hatósági engedéllyel rendelkező üzemben kell, hogy történjen, 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 a Bizottság 142/2011/EU rendelete 
(továbbiakban: 142/2011/EU rendelet) IV. MELLÉKLET III. FEJEZETBEN előírt 1. 
feldolgozási módszerrel (50 mm alatti részecskeméret, 20 perc, 133 °C, 3 bar 
hőkezelés). 

V. A trágya, az emésztőtraktus és tartalma, tej és tejalapú termékek és kolosztrum, 
valamint a tojás és a tojástermékek esetében, ha azok az illetékek hatóság véleménye 
szerint nem jelentik semmilyen súlyos, fertőző betegség kockázatát, előzetes 
feldolgozás, sterilizálás nélkül is fel lehet használni. 

VI. A vágóhidakról származó és legfeljebb 6 mm-es pórusméretű szűrőn áthaladt 
szennyvíziszap szintén felhasználható előzetes kezelés, sterilizálás nélkül (a 
142/2011/EU rendelet IV. MELLÉKLET, I. FEJEZET, 2. szakasz alapján) 
alapanyagként a komposztüzemben. 

VII. A komposztálóüzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra - 
amennyiben az nincsen felsorolva ezen határozat III. pontjában - az alábbi 
minimumkövetelményeket kell alkalmazni: 

a) a részecskék maximális mérete a komposztálóreaktorba történő bekerülés előtt: 12 
mm; 

b) valamennyi, a reaktorban található anyag minimális hőmérséklete: 70 °C; 
c) a reaktorban megszakítás nélkül eltöltött minimális idő: 60 perc. 

VIII. A VII. pont b) és c) alpontjában meghatározott minimumkövetelményeket 
alkalmazni kell azokra a 2. kategóriába tartozó anyagra is, amely az 1069/2009/EK 
rendelet 13. cikke e) pontjának ii. alpontjában meghatározott előzetes feldolgozás 
nélkül kerülnek be a komposztüzembe. 

IX. Az Ügyfél a komposztáló tevékenység minden fázisát kizárólag a telephely betonozott 
területén végezheti. A komposztprizmákból maximálisan annyit képezhet, amennyi az 
erre a célra szolgáló épület betonozott területén elfér. A komposztüzem működése 
során a csapadékos időjárás idején keletkező csurgalékot, csapadékot a térbetonba 
kiépített csatornán keresztül egy zárt, szivárgásmentes aknába vagy közvetlenül a 
szennyvíztisztítóba kell elvezetni anélkül, hogy a területen pangóvizek maradnának. 

X. A végtermékként keletkező komposzt termőföldön történő elhelyezéséhez be kell 
szerezni az illetékes hatóságok engedélyét is (termékengedély). 

XI. A komposztálóüzemre vonatkozó követelményeket a 142/2011/EU rendelet 10. cikke 
írja elő az V. MELLÉKLET szerint (I. FEJEZET, 2. szakasz). 
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Amennyiben a komposztálóüzem haszonállatok tartására szolgáló létesítmény 
közelében helyezkedik el, és nem csak az ott tartott állatokból származó trágyát, tejet 
vagy kolosztrumot használ fel, akkor a komposztálóüzemnek az ilyen állatok tartására 
szolgáló területtől távol kell elhelyezkednie. Ezt a távolságot úgy kell meghatározni, 
hogy meg lehessen előzni az emberre és állatokra átvihető betegség 
komposztálóüzemből történő terjedésének elfogadhatatlan kockázatát. Minden esetben 
fizikailag teljesen el kell különíteni a komposztálóüzemet és az állatokat, valamint 
takarmányukat és almukat szükség esetén kerítéssel. 

XII. A komposztálóüzemnek az illetékes hatóság engedélyével működő, akkreditációval 
rendelkező laboratóriumot kell igénybe vennie a kötelezően elvégzendő mikrobiológiai 
vizsgálatok elvégzéséhez. 

A saját ellenőrzésekre vonatkozó követelményeket a 1069/2009/EK rendelet 28. cikke 
írja elő: Az üzemeltetők létesítményeikben és üzemeikben e rendelet betartásának 
ellenőrzése céljából saját ellenőrzéseket vezetnek be, hajtanak végre és tartanak fenn. 
Biztosítják, hogy az ártalmatlanítás kivételével a létesítményt vagy üzemet nem hagyja 
el olyan állati melléktermék vagy abból származó termék, amelyről feltételezik, vagy 
amelyről kiderült, hogy e rendelettel nem áll összhangban. 

XIII. A veszélyelemzésre és a kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó követelményeket a 
1069/2009/EK rendelet 29. cikke írja elő: Az állati melléktermékek komposzttá 
átalakítását végző üzemeltetők bevezetik, végrehajtják és fenntartják a veszélyelemzés 
és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) elvein alapuló, írásos eljárásokat. 

Az üzemre vonatkozó higiéniai követelményeket a 142/2011/EU rendelet V. MELLÉK-
LET (II. FEJEZET) írja elő. 

1. Az állati melléktermékeket a lehető leghamarabb át kell alakítani, miután 
megérkeznek a komposztálóüzembe. Kezelésükig azokat megfelelően kell tárolni. 

2. A kezeletlen anyag szállításához használt tároló-, gyűjtő- és szállítóeszközök 
tisztítását és fertőtlenítését egy erre kijelölt területen kell végezni. A terület 
elhelyezkedésének, illetve kialakításának olyannak kell lennie, hogy meg lehessen 
előzni a kezelt termékek fertőződésének kockázatát. 

3. Rendszeres védőintézkedéseket kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok vagy egyéb 
kártevők ellen. E célra kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell 
alkalmazni.  

4. A létesítmény minden részére vonatkozóan takarítási/tisztítási eljárásokat kell 
kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő felszerelést és tisztítószereket 
kell biztosítani.  

5. A higiéniai ellenőrzésnek ki kell terjednie a környezet és a berendezések rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzések ütemtervét és eredményeit dokumentálni kell.  

6. A berendezéseket és felszereléseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket 
rendszeres időközönként kalibráltatni kell.  

7. Az emésztési maradványokat a komposztálóüzemben úgy kell kezelni és tárolni, 
hogy meg lehessen előzni az újrafertőződést. 

XIV. A komposztra vonatkozó követelményeket a 142/2011/EU rendelet V. MELLÉKLET 
(III. FEJEZET, 3. szakasz) írja elő: 
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1. a) A komposztból a komposztálóüzemben történő komposztálás során vagy közvet-
lenül azt követően, a folyamat figyelemmel kísérése céljából vett reprezentatív 
mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:  

Escherichia coli:  n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban;  

vagy  

Enterococcaceae:  n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban;  

b) A komposztból a tárolás során vagy az onnan történő kiszállításkor vett repre-
zentatív mintáknak az alábbi szabványnak kell megfelelniük:  

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0, ahol 

n = a vizsgálandó minták száma; 

m = 

a baktériumok számának küszöbértéke;  

az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a baktériumok száma 
az összes mintában nem több, mint m; 

M = 

a baktériumok számának maximális értéke;  

az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok 
száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; és 

c = 

azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között 
lehet;  

a minta még akkor is elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok 
száma a többi mintában m vagy ennél kisebb. 

 

2.  Az olyan komposzt, amely nem felel meg az e szakaszban meghatározott kö-
vetelményeknek, újra átalakításnak kell alávetni, illetve a Salmonella esetében azt az 
illetékes hatóság utasításainak megfelelően kell kezelni vagy ártalmatlanítani. 

Az üzem működtetése során törekedni kell arra, hogy a beszállított anyagok kezelése 
elfogadható szintre csökkentse az esetleges köz- és állategészségügyi kockázatokat. 

XV. Az állati eredetű melléktermékek szállítására vonatkozó követelményeket 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) bekezdése 
írja elő: 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. A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év. 

Az állati eredetű mellékterméket szállító járműveknek állategészségügyi hatósági 
engedéllyel kell rendelkezniük. Ezt a dokumentumot a járműben kell tartani és 
ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni! 

Az állati eredetű mellékterméket szállító járművek takarítási és fertőtlenítési 
lehetőségét biztosítani szükséges. A mosás-fertőtlenítést igazoló dokumentumot a 
járműben kell tartani és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni! 
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XVI. A nyilvántartásra vonatkozó követelményeket a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 17. § 
(1) bekezdése írja elő: 

Az állati eredetű melléktermékek nyomonkövethetősége érdekében be kell tartani az 
1069/2009/EK rendelet 22. cikkének, valamint a 142/2011/EU rendelet 17. cikkének 
előírásait. 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 kategóriánként nyilvántartást 

vezetni, és azt legalább két évig megőrizni. 

Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását 
vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles az átvett, illetve átadott állati 
eredetű melléktermék mennyiségét évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 
1-jéig bejelenteni kizárólag elektronikusan az MR jelentési felületén 
(https://allatimellektermek.nebih.gov.hu). Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység 
befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell. 

 

Szakkérdések: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi 

Osztály által a szakkérdésre BK-04/NEO/5089-2/2021 iktatási számon kiadott szakmai 

állásfoglalás szerint a szakmai álláspontja a következő: 

- „A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető 
munkavégzés feltételeiről, - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok 
elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti 
gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének 
kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

- A tevékenység végzése során törekedni kell az egészségügyi kockázatok 
minimalizálására. 

- A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék 
gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely 
megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást 
is csökkenti.  

- A telephely területén  évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.” 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya a BK/KTF/002718-2/2021 iktatási számú végzésében a komposztüzem 
működési engedélyének kiadására vonatkozó szakkérdésnek a vizsgálatát visszautasította. 

 
Határozatom végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi 
Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a 
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy 
ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél 
benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 
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keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a 
kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem 
foganatosítható.  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) 
bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § 
értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, 
elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a vitatott cselekményt megvalósító szervnél. 
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ 
weboldalon ki kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen 
elérhető IKR rendszer (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell 
tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig 
csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a 
beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése. 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben 
kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Ügyfél 2021. február 12-én kérelmet nyújtott be hivatalomhoz a 6320 Solt, Pólyafoki 

zsilip 0188/43 és 45 hrsz. alatti, állati eredetű melléktermék komposztáló üzeme működési 
engedélyének megújítására. 

A 2021. március 2-ai helyszíni ellenőrzésen (a jegyzőkönyv iktatási számai: BK/EBAO/347-
8/2021, sorszáma: 536915-536916) megállapításra került, hogy a komposztálóüzem megfelel 
az előírt általános higiéniai feltételeknek. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya BK/KTF/002718-2/2021 iktatási számú, a szakkérdéssel kapcsolatos 
megkeresésre adott válaszát a következőkkel indokolja. 

„A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a következőket 
állapította meg: 

A telephelyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. 
pontja („Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása 
vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.”) alá tartozik. 

A fentiek alapján az ATEVSZOLG Zrt. a Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43; 45 hrsz. alatti 
telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozóan BK-05/KTF/00370-21/2018. 
iktatószámon (KTFO-azonosító: 52531-18-18/2018.) kiadott, BK/KTF/06109-5/2020. 
iktatószámon módosított, 2029. május 3. napjáig érvényes egységes környezethasználati 
engedéllyel rendelkezik. Az 5 éves felülvizsgálat határideje: 2023. május 3. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 70. § (3) bekezdése alapján „a Kormány a nem emberi 

http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 
szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)-
j) pontjában meghatározott tevékenységet végző üzem működésének engedélyezésére irányuló 
eljárásban szakkérdésként vizsgálni kell 

b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes 
környezethasználati engedély nem szükséges, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 
követelmények teljesítését, valamint a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából 
származó környezetterhelések kockázatát.” 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi 

Osztály az általa a szakkérdésre BK-04/NEO/5089-2/2021 iktatási számon kiadott 
szakmai állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

„A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 70. §. (3) bek. a) pontjában szereplő szakkérdések 
figyelembevételével, a szakhatósági állásfoglalásom kialakításában , a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 
együttes rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. tv.,  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rend., valamint a fertőző betegségek és 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) 
NM. rendeletben megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású 
követelmények betartását írtam elő.” 
 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

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 engedélye-
zett, illetve nyilvántartásba vett létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket a nyilvánosság 
számára hozzáférhető módon, elektronikus adatbázisban tartja nyilván a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (VII. szakasz: Komposztáló üzemek). 

Tájékoztatom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv valamennyi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy esetében köteles biztosítani 
az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelynek keretében az ügyfélnek 
lehetősége/kötelezettsége van arra, hogy ügyintézése során ügyintézési cselekményeit 
elektronikus úton végezze, illetőleg nyilatkozatait elektronikus úton tegye meg. Kivételt 
képeznek ez alól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. §-ában felsorolt eljárási cselekmények. Az 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó általános tájékoztatót letöltheti a 
http://bkmkh.hu/uploads/Foldhivatal/Tajekoztato_e-ugyintezesi_kotelezettsegrol.pdf 
link segítségével. 

Határozatomat a 45/2012. (V.8.) VM rendelet, az 1069/2009/EK rendelet és a Bizottság 
142/2011/EK rendelete alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének 
megfelelően adtam ki.  
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Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdése, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. 
§ (1) bekezdés d) pontja és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja, 
45/2012. (V.8.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése határozza meg. 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. 
A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § szabályozza. 
 
Kecskemét, 2021. március 9. 
 
        Kovács Ernő kormánymegbízott 
              nevében és megbízásából 
 

 

 

 

 

                       Varga Tamás 
                                osztályvezető 
 
 
 

 

 

 

 

 

Erről értesül : 

1. ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.) – 
hivatali kapun 

2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság - e-mailen: aai@nebih.gov.hu 

3. Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály – 
hivatali kapun 

4. BKMKH, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - e-mailen: 
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

5. Kalocsai Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály - e-mailen: 
nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu 

6. Irattár 

mailto:aai@nebih.gov.hu
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3. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez 

Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon 
belül történő szállításához 

Iktatási szám: ........................................ 

1. Az elszállítás időpontja:      

2. A melléktermék megnevezése*:      

3. A melléktermék besorolása : .................................................................... kategória, az 
1069/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet ...................................... cikke ............................................. pontja szerint**. 

4. Állatfaj***:      

4.1. Elhullott állatok esetén azok száma:      

4.2. Szarvasmarha, juh vagy kecske hulla esetén ENAR szám(ok),:      

5. A melléktermék mennyisége térfogatban, tömegben vagy csomagok számában:      

6. A melléktermék származási helye, átadó (állattartó) neve, címe:      

6.1. Átadó azonosító száma vagy ENAR tenyészetkódja:      

7. A szállító neve, címe :      

7.1. Szállító azonosító száma:      

7.2. A szállító jármű rendszáma:      

8. Az átvevő (címzett) neve, címe:      

8.1. Az átvevő azonosító száma :      

9. Származtatott termék esetén 

A feldolgozás jellege és módszerei*:      

Árukód (KN-kód):      

Tételszám: .................................................................. 

Konténer azonosítója: ................................................ 

Csomagolás típusa: .................................................... 

Csomagok száma: ...................................................... 

10. Az áru rendeltetési helyen történő átvételének időpontja: .................................................. 

  

Kelt: …………………………., ………… (év) …………( hónap) …………… (nap) 

................................................ 
átadó (termelő) 

........................................... 
szállító 

..................................................... 
átvevő (címzett) 

Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készült, melyeket két évig meg kell 
őrizni. 
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Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi 
meg, a 3. példány a szállítónál marad. 

1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és ezek származtatott termékei, valamint ún. 
feldolgozott állati fehérje esetén az átvevő (címzett) az átadónak (termelőnek) az átvételtől 
számított 8 napon belül visszajuttatja az eredeti kereskedelmi okmány egy másolatát, 
aláírásával igazolva és feltüntetve rajta az átvétel időpontját. 

*  A 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi 
okmány minta megjegyzések rovatában szereplő megnevezések használatával. 

** Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkére és pontjára 
utalni csak 3. kategóriájú anyagok esetén kötelező. 

*** Csak 3. kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok esetén. 
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