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H A T Á R O Z A T 

 

Az élelmiszerlánc- felügyeleti jogkörében eljáró Baranya Megyeri Kormányhivatal (a továbbiakban: 

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

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

telephelyén 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 komposzttá történő alakítási tevékenységét  

 

01-AMT-016 (K) nyilvántartási számon engedélyezi, 

 

az alább felsorolt feltételekkel. 

 

Állategészségügyi előírások: 

 

1. A szállítmányokról és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi okmányokról vagy egészségügyi 

bizonyítványokról nyilvántartást kell vezetni. 

2. A komposztálóüzemnek naprakész nyilvántartást kell vezetnie a beérkező állati melléktermék 

szállítmányokról és a feldolgozási folyamat során keletkezett, alapanyagként fel nem használt 

állati eredetű melléktermék mennyiségekkel kapcsolatban. A nyilvántartást legalább két évig 

meg kell őrizni. 

3. Az állati melléktermékeket a komposztálóüzembe érkezést követően a lehető leghamarabb át 

kell alakítani, kezelésükig azokat megfelelően kell tárolni.  

4. A Kérelmező a komposztáló tevékenység minden fázisát kizárólag a telephely betonozott 

területén végezheti.  

5. A melléktermékek átvételét, kezelését úgy kell végezni, hogy megakadályozzák a köz- és 

állategészségügyi kockázatok terjedését. 

Ügyintéző: Kovács Kitti 

Tel.: 72/795-963 

Tárgy: ATEVSZOLG Zrt. sombereki komposztáló 
telep engedélyezési ügye 

Ikt. szám: BA/73/00383-11/2021.  
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6. A kezeletlen anyag szállításához/tárolásához használt eszközök tisztítását és fertőtlenítését 

egy erre kijelölt területen kell végezni úgy, hogy meg lehessen előzni a kezelt termékek 

fertőződésének kockázatát. 

7. A higiéniai ellenőrzésnek ki kell terjednie a környezet rendszeres ellenőrzésére. 

8. A csurgalékvíz-elvezető rendszert tisztítani kell, az esetleges eltömődéseket meg kell 

szüntetni. 

9. A prizma naplók hőmérsékletének mérési eredményeit dátummal és pontos idő 

meghatározással kell vezetni. 

10. A berendezéseket és felszereléseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket 

rendszeres időközönként kalibrálni kell. 

11. A komposztálóüzemnek saját laboratóriummal kell rendelkeznie, vagy a jogszabályban előírt 

vizsgálatok elvégzéséhez szükséges akkreditációval rendelkező külső laboratóriumot kell 

igénybe vennie. A komposztból a komposztálóüzemben történő komposztálás során vagy 

közvetlenül 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;  

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 

 

12. Az olyan komposztot, amely nem felelt meg a laboratóriumi vizsgálat során, újra 

komposztálásnak kell alávetni. 

13. A kezeletlen anyagot és komposzttelepi készterméket úgy kell tárolni, hogy meg lehessen 

előzni az újrafertőződést. 

14. Megfelelő intézkedéseket kell hozni a kártevők elleni védekezés érdekében. 

15. A fertőzés elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni az eszközök, tárolók 

tisztítására és fertőtlenítésére. 

16. Az állati melléktermékek szállítmányainak azonosíthatónak kell lenniük. Egyértelműen jelölni 

kell a kategóriát.  

17. Az állati melléktermékek komposzttá történő átalakítását végző üzemeltető köteles bevezetni, 

végrehajtani, fenntartani és szükség esetén felülvizsgálni a veszélyelemzés és kritikus 

ellenőrzési pontok (HACCP) elvein alapuló írásos eljárást.  

18. Az átvett, átadott, illetve átalakításra került állati eredetű melléktermék mennyiségét a 

45/2012. VM rendelet (továbbiakban: 45/2012. VM rendelet) 5. és 6. mellékletének 

megfelelően a tárgyévet követő év március 1-jéig elektronikus úton be kell jelenteni. A jelentés 

elektronikus rögzítését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett, ún. MR 

felületen, a https://allatimellektermek.nebih.gov.hu honlapon kell elvégezni. Ezt a bejelentési 

kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon 

belül teljesíteni kell. 

https://allatimellektermek.nebih.gov.hu/
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19. A működés során be kell tartani 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 142/2011/EU 

rendelet (továbbiakban: 142/2011/EU rendelet) előírásait, különösen az V. mellékletben 

megfogalmazott kötelezettségeket. 

 

Közegészségügyi előírások: 

 

1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) 

NM rendeletben (továbbiakban: NM rendelet) foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak 

és ennek igazolását kérjük a helyszínen tartani. 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény (továbbiakban: CLIV. tv.) 57. § (2) bekezdés b) 

pontban, továbbá 57. § (3) bekezdésben, valamint a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM 

rendelet (továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) 9. § (1) – (2) bekezdéseiben a munkáltató részére 

előírt védőoltási kötelezettségnek eleget kell tenni és ennek igazolását a helyszínen kell tartani. 

3. A CLIV. tv. 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról 

gondoskodni kell figyelemmel a 18/1998.NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. 

§ (2) bekezdés és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi 

kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. 

(VIII. 7.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 12. § 4. bekezdés szerint dokumentálni 

kell, melynek igazolását a helyszínen kell tartani. 

4. A telephelyre vonatkozó munkahelyi kémiai kockázatbecslést a kémiai biztonságról szóló 2000. 

évi XXV. Törvény (továbbiakban: XXV. tv.) 19. §-ában foglaltak szerint szükséges elkészíteni. 

5. A takarítás, fertőtlenítés és a telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi 

veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

(továbbiakban: 1907/2006/EK rendelet) 31. cikk és annak módosításáról szóló 830/2015/EU 

rendelet (továbbiakban: 830/2015/EU rendelet) I. cikk szerinti megfelelő tartalommal kell 

rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell 

tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a 1907/2006/EK rendelet 35. cikke 

szerint. 

6. A telephelyen felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, 

vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 

44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése és 13. 

számú melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakmai Információs 

Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya felé kell megtenni és ennek igazolását kérjük a helyszínen tartani. 

7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (továbbiakban: 39/2013. Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés 

és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg 

kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a 
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munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. 

melléklete szerint. 

 

Környezetvédelmi előírások: 

1. A komposztálás során, illetve a telephelyen keletkező egyéb - a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok (pl. előírástól eltérő 

minőségű komposzt stb.) környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

 

Jelen engedély 2026. április 25-ig, illetve a feltételek kedvezőtlen változása esetén 

visszavonásig érvényes. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy jelen engedély nem 

érinti a működéssel/tevékenység folytatással kapcsolatos egyéb jogszabályban előírt 

engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 

 

Jelen határozat 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 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. 

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. 

 

 

 

 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papiralapu-nyomtatvanyok
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I N D O K O L Á S 

 

A Kérelmező 2021. március 18-án kérelmet nyújtott be a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz az 

üzemeltetésében levő 2. és 3. kategóriájú állati eredetű melléktermékek átalakítását végző 

komposztáló üzem engedélye érdekében. A telephelyen 2021. március 30-án kedvező eredményű 

helyszíni szemle történt, melyen tett megállapításokat a BA/73/00383-6/2021. iktatási számú 

jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

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

2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. Korm. rendelet) 70. § (3) bekezdése alapján 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, 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 

a) az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat, a higiénés és egészségvédelmi, a 

települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, továbbá a kémiai biztonságra vonatkozó 

jogszabályi előírások betartását, valamint 

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 fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Kormányhivatal jelen eljárásban szakkérdésként vizsgálta, 

hogy az üzem működése a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, továbbá a 

kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel-e. A szakkérdés vizsgálata során a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a 

BA/NEF/0474-2/2021. ikt. számú, 2021. március 31. keltezésű állásfoglalásában megállapította, hogy 

a működési engedély a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett közegészségügyi 

szempontból kiadható. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal szakkérdésként vizsgálta továbbá, hogy az üzem működése a 

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel-e, illetőleg vizsgálta a 

technológiából származó környezetterhelések kockázatát. A szakkérdés vizsgálata során a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az 551-4/2021. ikt. számú, 

2021. március 29. keltezésű állásfoglalásában megállapította, hogy a működési engedély a 

rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett környezetvédelmi szempontból kiadható. 

 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet (továbbiakban: 45/2012. VM rendelet) 

18. § (3) bekezdése szerint az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt engedélyköteles tevékenységek esetében az üzemeltető köteles a megyei 

kormányhivatalnál kérelmezni a tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását. 
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A 45/2012. VM rendelet 20. § (2) bekezdése alapján az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)-j) pontjában meghatározott üzemek működését a megyei 

kormányhivatal engedélyezi. A 45/2012. VM rendelet 20. § (4) bekezdése szerint a 20. § (2) és (3) 

bekezdés szerinti működési engedély a kiadásától számított öt évig hatályos. 

 

A benyújtott dokumentációk, a telephelyen 2021. március 3-án tett helyszíni szemle során felvett, 

BA/73/00383-6/2021. iktatószámú jegyzőkönyv, az Ügyfél által 2021. április 14-én megküldött 

hiánypótlása, illetve a közegészségügyi és környezetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján a Baranya 

Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy az engedély kiadását kizáró tény vagy adat nem merült 

fel. A fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

 

A működés feltételeit a 142/2011/EU rendelet, a 1069/2009/EK rendelet, a 45/2012. VM rendelet, a 

Ht., az NM rendelet, a CLIV. tv., a 18/1998. NM rendelet, az EMMI rendelet, XXV. tv., az 

1907/2006/EK rendelet, a 830/2015/EU rendelet, az EüM rendelet, valamint a 39/2013. Korm. rend. 

alapján határozta meg a Baranya Megyei Kormányhivatal. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, és a 81. § (2) bekezdése szerint hozta 

meg, amely az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján a közléssel véglegessé válik. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 34. § (1) bekezdésének d) pontja, a 45/2012. VM 

rendelet 18. § (3) bekezdése és a 20. § (2) bekezdése, valamint a 383/2016. Korm. rendelet 20. § 1) 

bekezdésének c) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja 

meg. 

 

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.  

 

Pécs, az időbélyegzőn szereplő időpontban 

 

Dr. Horváth Zoltán  

kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozta: 

 

Dr. Simor Zoltán 

megyei főállatorvos 

 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Kérelmező – CK  

2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – HK 
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3. Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály – HK 

4. Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály – HK  

5. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály – HK  

6. Irattár 
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