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HATÁROZAT
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23., adószám: 10893661-2-44; cégjegyzékszám:
01 10 042409) [a továbbiakban: ATEV Zrt.] részére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal [a
továbbiakban: NÉBIH] által kiadott
14-AMT-003(Á)
azonosító számon az Európai Parlament és a 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 [a továbbiakban:
1069/2009/EK rendelet] 47. cikke szerint az engedélyezett üzemek jegyzékébe felvett, a Böhönye, Törökréti
major 0120/1 hrsz. alatti telephelyén kialakított gyűjtő-átrakó telep működését, a 1069/2009/EK rendelet 8.
és 9. cikkében meghatározott 1. és 2. kategóriába tartozó állati melléktermékek összegyűjtését, kezelését
engedélyezem.
Az engedélyt az alábbi feltételekkel adom meg:
-

A gyűjtő-átrakó telep működése során be kell tartani a 1069/2009/EK rendelet, továbbá e rendelet
végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló
142/2011/EU rendelet előírásait, valamint az Európai Parlament és a Tanács az egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletben, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM
rendeletben [a továbbiakban: 45/2012. VM rendelet] foglaltakat.

-

Megfelelő intézkedéseket kell tenni a kártevők, például rovarok, rágcsálók és madarak elleni védekezés
érdekében.

-

Biztosítani kell a tároló konténerek azonosítását.

-

Az üzemletetés során kizárólag a telep kapacitásának megfelelő mennyiségű állati melléktermék
fogadható.

-

Megfelelő lehetőségekkel kell rendelkezni az állati melléktermékek átvételére szolgáló tárolóedények vagy
konténerek, valamint a szállítást végző járművek tisztításához és fertőtlenítéséhez. Megfelelő
lehetőségeket kell biztosítani a járművek kerekeinek fertőtlenítéséhez.

-

Az állati melléktermékek kezelését úgy kell végezni, hogy az állatbetegségek terjedésének valamennyi
veszélye elkerülhető legyen.

-

Az állati melléktermékeket a továbbszállítás időpontjáig rendeltetésszerűen, megfelelő hőmérsékleti
körülmények között kell tárolni, úgy, hogy elkerülhető legyen a kórokozók terjedése.

-

Rendelkezni kell a telepre vonatkozó, a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) elvein
alapuló, írásos dokumentációval. Azonosítani kell a kritikus ellenőrzési pontokat azon szakaszon vagy
szakaszokon, ahol az ellenőrzés alapvető fontosságú a veszély megelőzése vagy megszüntetése, vagy
elfogadható szintre csökkentése érdekében. Biztosítani kell a 1069/2009/EK rendelet 29. cikkének
előírásait. A rendelet betartásának ellenőrzése céljából önellenőrzési rendszert kell bevezetni és
működtetni. Biztosítani kell, hogy telepet nem hagyja el olyan állati melléktermék, amelyről azt feltételezik,
vagy amelyről kiderült, hogy e rendelettel nem áll összhangban.

-

Az telep egész területére kiterjedő HACCP dokumentáció szerinti takarítási, fertőtlenítési utasítással kell
rendelkezni, melynek végrehajtását folyamatosan ellenőrizni szükséges.

-

Biztosítani kell az 1069/2009/EK rendelet 25. cikkében foglalt általános higiéniai követelményeknek való
megfelelést.

-

A beérkezett, és kiszállított állati eredetű melléktermékekről, az azokhoz kapcsolódó a 142/2011/EU
rendelet, illetve a 45/2012. VM rendelet szerinti kereskedelmi okmányokról, vagy egészségügyi
bizonyítványokról nyilvántartást kell vezetni, és azt legalább két évig meg kell őrizni.

-

Az átvett, illetve átadott állati eredetű melléktermék mennyiségét a tárgyévet követő év március 1-jéig
elektronikus úton be kell jelenteni. A jelentés elektronikus rögzítését a NÉBIH 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.
-

A tevékenység felfüggesztését vagy befejezését tizenöt napon belül írásban be kell jelenteni a Somogy
Megyei

Kormányhivatal

Agrárügyi

és

Környezetvédelmi

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi Osztályának [a továbbiakban: Osztály].
-

A telep működése során be kell tartani a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
Agrárügyi

és

Környezetvédelmi

Főosztály

Környezetvédelmi

Osztálya

SO-04Z/KO/1227-2/2017.

ügyiratszámú szakkérdés véleményében meghatározott feltételeket.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály SO-05/NEO/009022/2017. ügyiratszámú szakkérdés véleményében a működési engedély meghosszabbításával kapcsolatban
kifogást nem emelt.
Az engedély érvényessége 5 év.
Amennyiben a működésre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, a működés/tevékenység felfüggeszthető vagy
az engedély azonnali hatállyal visszavonható.
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Jelen határozatommal egyidejűleg a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által kiadott,
SOI/31/00885-9/2017. ügyiratszámú, 2017. május 22-én kelt határozatot visszavonom.
Jelen döntés véglegessége annak közlésével áll be, ellene fellebbezésnek helye nincs.
Jogvita esetén az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, jogosult a
Somogy Megyei Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) ellen közigazgatási per megindítására a
Pécsi Törvényszék (7621 Pécs, Jókai u. 10.) [a továbbiakban: Bíróság] előtt.
Jelen határozatot hozó hatóság elleni keresetlevelet a döntés közlésétől számított harminc napon belüljogszabálysértésre hivatkozva-, az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett elektronikusan az
űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a Somogy Megyei Kormányhivatal
részére a hivatali kapun keresztül. A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül
elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával, a 428684958 törzskönyvi nyilvántartási azonosító számú
hivatali kapun nyújtható be.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél esetében a perben érdekeltek számánál eggyel több példányban postai úton
az Osztály címére kell a félnek előterjesztenie, melyhez a jogszabályban meghatározott, az OBH által
rendszeresített nyomtatvány is használható, illetve esetében is választható az elektronikus kapcsolattartás. A
formanyomtatvány szerkeszthető formában letölthető a www.birosag.hu internetes oldalról, az alábbi linkről:
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok. A jogi képviselő nélkül eljáró fél is
választhatja az elektronikus kapcsolattartást.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja,
akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít
részére.
A kereset benyújtásának a közigazgatási döntés és cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban a kereseti kérelemben a bíróságtól azonnali jogvédelmet kérhet, akinek a jogát, jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány
elhárítására, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan
fenntartása érdekében. 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 pedig valószínűsíteni kell.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke
30.000 Ft, de a feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg, mentesülnek az illeték előzetes megfizetése alól, az
illetéket az fizeti ki, akit a Bíróság erre kötelez.
A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban
kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított
tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
INDOKOLÁS
Az Osztály 2020. szeptember 10. napján létesítmény ellenőrzést tartott az ATEV Zrt. 8719 Böhönye, Törökréti
major 0120/1 hrsz. alatti állati melléktermék gyűjtő-átrakó telepén.
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Megállapítottam, hogy az Osztály jogelődje által kiadott SOI/31/00885-9/2017. ügyiratszámú, „Működési
engedély meghosszabbítása” tárgyú határozatában szereplő 14-AH-003(Á) azonosító szám nem megfelelő,
ezért azt visszavonom és új működési engedélyt adok ki.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztálya SO-04Z/KO/1227-2/2017. ügyiratszámú szakkérdés véleményében az állati
melléktermék gyűjtő-átrakó telep működési engedélyének meghosszabbításához az alábbi feltételekkel
hozzájárult:
1. „A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy bármely meteorológiai légállapot esetén se
alakulhasson ki lakosságot zavaró bűzhatás.
2. A végzett tevékenység a jogszabályban meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó
légszennyezettséget nem okozhat.
3. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal).
4. A csapadékvizek elkülönítését, károkozás mentes elvezetését, az ipari szennyvíz gyűjtőtartályának
vízzáróságát biztosítani kell, a talaj, mint földtani közeg védelmében.
5. Az átvett hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni és
adatszolgáltatást kell teljesíteni a Járási Hivatal részére.
6. A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes és a veszélyes hulladékokat egymástól
elkülönítetten kell tárolni, azok környezetszennyezését kizáró módon történő gyűjtéséről, tárolásáról,
valamint arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
7. A begyűjtött állati hulladékokat – környezetszennyezést kizáró módon – a lehető legrövidebb időn
belül annak átvételére engedéllyel rendelkező hasznosító – ártalmatlanító helyre kell szállítani.”
A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály SO-05/NEO/009022/2017. ügyiratszámú szakkérdés véleményében az alábbi nyilatkozatot tette: „A mellékelt dokumentáció
alapján - népegészségügyi feladatkörömben - a működési engedély meghosszabbításával kapcsolatban
kifogást nem emelek.”
A SOI/31/00885-9/2017. ügyiratszámú működési engedélyben foglaltak, továbbá a helyszíni szemle
megállapításai (ellenőrzési jegyzőkönyv azonosító száma: SO/31/00974-1/2020.) alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint döntöttem.
A közléssel kapcsolatban az Ákr. 85. §-a, a kapcsolattartás általános szabályairól az Ákr. 26. § (1) és (2)
bekezdése rendelkezik.
Határozatomat a 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) h) és i) pontja, a 45/2012. VM rendelet 17. § (1)-(4)
bekezdései, 18. § (3)-(6) bekezdései, 20. § (3) bekezdése és 21. § (2) bekezdése alapján, az Ákr. 3. §-a, 80. §
(1) bekezdése valamint 81. § (1), (4) bekezdései szerint hoztam meg.
Hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény [a továbbiakban:
Éltv.] 34. § (1) bekezdés d) pontja, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja állapítja meg.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
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Jelen döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján annak közlésével áll be.
A fellebbezéssel kapcsolatban az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja rendelkezik.
Az engedély érvényességének időtartamát a 45/2012. VM rendelet 20. § (4) bekezdése alapján adtam meg.
Az engedély visszavonását, illetve a tevékenység felfüggesztését a 1069/2009/EK rendelet 46. cikke, valamint
a 45/2012. VM rendelet 27. § (1)-(3) bekezdései teszik lehetővé.
Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy
ártalmatlanítását végző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az éves jelentési
kötelezettséget az Éltv. 19. § (1) bekezdésében előírtak alapján, elektronikus úton köteles teljesíteni.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján, a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 1. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)
bekezdése, 13. § (1) bekezdése, továbbá 17. § a) pontjának figyelembe vételével biztosítottam. A tárgyalás
tartásával kapcsolatban a Kp. 77. §-a rendelkezik.
Mivel a Kp. 6. § alapján - azzal összhangban - a közigazgatási perben vagy az egyéb közigazgatási bírósági
eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény [a továbbiakban: Pp.] szabályait akkor kell
alkalmazni, ha azt a Kp. kifejezetten előírja, ezért a kapcsolattartás esetében a beadványok - így a
keresetlevél - kapcsán is a Kp. 18. § (1) bekezdése, 28. § (1), (2), (3) bekezdései, 29. §, 36. §, 37. §, 38. §,
39-42 §-ai mellett, a Pp. 114. § (1), (2), (3) bekezdéseit, valamint a 605. és 608. §-ait kell alkalmazni.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §
(1) bekezdése állapítja meg. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek felsorolása az E-ügyintézési tv. 1. §
17. pontja alatt található, az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerveket az E-ügyintézési
tv. 17a. pontja sorolja fel. (Az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
A bírósági felülvizsgálat eljárási illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.]
45/A. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az illeték feljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62.
§ (1) bekezdés h) pontja alapján rendelkeztem.
Kaposvár, 2020. szeptember 14.

Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Zányi Zoltán
osztályvezető

Értesül:
1.

Címzett (elektronikus úton és eredetben, tértivevénnyel)

2.

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (hivatali kapun)

3.

SMKH Marcali Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (hivatali kapun)

4.

Irattár
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