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HATÁROZAT

Elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva az NHSZ OKÖT Nonprofit

Kft.; székhely: 2360 Dabas, Szent István u. 133; adószám: 13102463-2-13, a továbbiakban: Ügyfél

gyűjtő-átrakó hely engedélyét meghosszabbítom

1. 2. és 3. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermékek összegyűjtésére és átmeneti tárolására,

a 2360 Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz. alatti telephelyén.

Engedélyem meghatározott állati eredetű melléktermékekre vonatkozik az alábbiak szerint:

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 8. cikke szerint az 1. kategóriába tartozó anyagok közül:

8. cikk a) – g) pontig felsorolt állati eredetű melléktermékek.

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 9. cikke szerint a 2. kategóriába tartozó anyagok közül:

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

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 10. cikke szerint a 3. kategóriába tartozó anyagok közül:

10.cikk a) – p) pontig felsorolt állati eredetű melléktermékek.
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A létesítményben az 1069/2009/EK RENDELET 24. cikk (1) bekezdés i) pontja által meghatározott tevékenység

folytatható.

Az üzemeltetés során kizárólag az üzem kapacitásának megfelelő mennyiségű állati melléktermék fogadható.

Az engedélyezett gyűjtő-átrakó helyről  kiszállított  1.,  2. és 3.  kategóriába sorolt  állati  eredetű melléktermékek

ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat az 1069/2009/EK RENDELET 12.; 13. és 14. cikke tartalmazza.

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

átrakó helyet a

13-AMT-087 (Á)

azonosító számon tartja nyilván az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerint  az

engedélyezett üzemek jegyzékében (I. szakasz).

Ezen  engedély  2026.  március  11.  napjáig  hatályos  a  meghatározott  feltételek  és  kötelezettségek

teljesülése esetén. Teljesülés hiányában visszavonható.

A köztes műveleteket  végző létesítményekre és berendezésekre vonatkozó  követelményeket 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  19. cikke írja elő az IX.

MELLÉKLET szerint (II. FEJEZET, 1.; 2. szakasz).

A köztes műveleteket végző létesítményeknek és  berendezéseknek legalább az alábbi követelményeket

kell teljesíteniük: 

A létesítményeket és berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a fertőzés kockázata a lehető legkisebb legyen. Az

üzemek elrendezésének biztosítania kell, hogy az 1. és 2. kategóriába tartozó anyag – a beérkezéstől kezdve

egészen a feladásig – teljesen mértékben elkülöníthető legyen a 3. kategóriába tartozó anyagtól, kivéve, ha ezek

az anyagok teljesen elkülönített épületekben vannak.

Az üzemnek fedett térrel kell rendelkeznie az állati melléktermékek átvételéhez és feladásához, kivéve, ha az állati

melléktermékeket olyan berendezéseken keresztül vezetik el – például a folyékony állati melléktermékek esetében

zárt csövekben – amelyek megakadályozzák a köz- és állat-egészségügyi kockázatok terjedését. 

Az üzemet úgy kell kialakítani, hogy az könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen. A padlót úgy kell kialakítani,

hogy megkönnyítse a folyadékok elvezetését. 

Az üzemnek a személyzet számára megfelelő mellékhelyiségekkel, öltözőkkel és mosdókagylókkal, továbbá –

adott esetben – a hatósági ellenőrök rendelkezésére bocsátható irodahelyiséggel kell rendelkeznie. 

Az  üzemben  megfelelő  intézkedéseket  kell  tenni  a  kártevők,  például  rovarok,  rágcsálók  és  madarak  elleni

védekezés érdekében. 

Ha  arra  e  rendelet  célkitűzéseinek  elérése  érdekében  szükség  van,  az  üzemeknek  kellő  mennyiségű,

szabályozható  hőmérsékletű  tárolóval  kell  rendelkezniük  az  állati  melléktermékek  megfelelő  hőmérsékleten

tartásához, amely biztosítja az adott hőmérsékleti értékek figyelemmel kísérését és rögzítését



Az üzemben megfelelő helyet kell  kialakítani az állati  melléktermékek átvételére szolgáló tárolóedények és az

ezek  szállítását  végző  járművek,  illetve  kerekeik  tisztításához  és  fertőtlenítéséhez,  illetve  ezen  műveletek

elvégzése  külső  helyszínen  is  elvégezhető,  ha  a  tisztítás,  fertőtlenítés  hatékonysága  rendszeresen  és

dokumentáltan ellenőrzött. 

Higiéniai követelmények:

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

elkerülhető legyen. 

Az  üzemnek  az  egész  területére  kiterjedő  üzemi  HACCP  dokumentum  szerinti  „Takarítási,  fertőtlenítési

utasítással” kell rendelkeznie, amelynek végrehajtását folyamatosan dokumentálni kell. 

A  szállító  járművek  és  a  begyűjtő  tartályok/hordók  tisztítását  és  fertőtlenítését  a  „Tisztítási  és  fertőtlenítési

utasításban” foglaltaknak megfelelően kell  végrehajtani.  Ennek elvégzését a „Tisztítás, fertőtlenítés ellenőrzési

naplóban” dokumentálni kell.

A tárolás teljes időtartama alatt  az állati  melléktermékeket az egyéb termékektől  elkülönítetten kell  kezelni és

tárolni úgy, hogy elkerülhető legyen a kórokozók terjedése. 

Az állati melléktermékeket a továbbszállítás időpontjáig rendeltetésszerűen, megfelelő hőmérsékleti körülmények

között kell tárolni.

A begyűjtött anyagokat a lehető leghamarabb fel kell dolgozni, továbbszállításig lehetőleg lefedve kell tárolni.

Az összegyűjtésre/kezelésre (azonosítás) vonatkozó követelmények: 

Az állati melléktermék szállítmányok kategória szerinti elkülönítését és azonosíthatóságát biztosítani kell, egészen

az ártalmatlanításig (beleértve az összegyűjtést, kezelést és a szállítást is.) Ha az állati melléktermékek kategória

szerinti elkülönítése nem biztosítható, akkor a szállított állati eredetű melléktermék 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 az

1069/2009/EK rendelet 8. cikk g) és 9. cikk g) pontjai írják elő.

A keresztszennyeződés elkerülése érdekében az újrahasználható tároló/szállító edényeket csak egy bizonyos

állati melléktermék vagy abból származó termék szállítására kell kijelölni és annak kategória szerinti jelöléséről

gondoskodni az alábbiak szerint:

1.kategóriába  tartozó  anyag  és  az  abból  származó  termékek  esetében,  amennyiben  azokat

ártalmatlanításra szánják: „kizárólag ártalmatlanításra” (fekete színnel);

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

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

Amennyiben ez nem biztosítható, akkor a tárolóedényeket minden használat előtt tisztítani és fertőtleníteni kell.

Önellenőrzésre és HACCP-re vonatkozó követelmények:

Az üzemeltető  köteles önellenőrzési  rendszert  működtetni,  a veszélyelemzés és a kritikus  ellenőrzési  pontok

(HACCP) elvein alapuló írásos eljárást alkalmazni. 



Az állati eredetű melléktermékek szállítására vonatkozó követelmények: 

Az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során a 45/2012. VM 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 okmány mintája jelen határozat mellékletét képezi). A

kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója állítja ki.

A nyilvántartásra vonatkozó követelmények:

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  mellékterméket  felhasználó  üzemeltető  köteles  az  átvett  és  átadott/eladott  állati  eredetű

melléktermék mennyiségét telephelyenként évente egy alkalommal a tárgyévet követő év március 1-ig bejelenteni

a NÉBIH honlapjáról elérhető MR (https://allatimellektermek.nebih.gov.hu) rendszerbe bejelenteni a tárgyévet

követő  év  március  1-ig elektronikusan.  Ezt  a  bejelentési  kötelezettséget  a  tevékenység  befejezése,

felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye

nincs. 

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. február 3. napján kérelmet nyújtott  be hivatalomhoz a jelenleg is üzemelő gyűjtő-átrakó hely

engedélyének meghosszabbítására. Kérelmében lenyilatkozta, hogy az állati eredetű melléktermékek szállítási,

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


gyűjtési  és  átmeneti  tárolási  tevékenységében  változás  nem  történt,  ugyanazon  feltételek  mellett  végzi  a

tevékenységét, mint korábban. Kérelméhez csatolta az elmúlt 5 év MEBER/MR jelentéseit.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen  engedély  nem  érinti  a  működéssel  kapcsolatos  egyéb  jogszabályban  előírt  engedélyeket,  azok

beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.

Tájékoztatom,  hogy  hatóságom  az  1069/2009/EK  rendelet  47.  cikke  alapján  az  engedélyezett,  illetve

nyilvántartásba vett  létesítményeket,  üzemeket és üzemeltetőket a nyilvánosság számára hozzáférhető

módon, elektronikus adatbázisban tartja nyilván a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

A köztes  műveleteket  végző  létesítményekre  és  berendezésekre  vonatkozó  követelményeket  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  19. cikke írja elő az IX.

MELLÉKLET szerint (II. FEJEZET, 1. szakasz); a higiéniai követelményeket a 142/2011/EU rendelet 19. cikke írja

elő  az  IX.  MELLÉKLET  szerint  (II.  FEJEZET,  2.  szakasz);  az  összegyűjtésre/kezelésre  vonatkozó

követelményeket (azonosítás) a 142/2011/EU rendelet a VIII. MELLÉKLET (II. FEJEZET) írja elő. 

Az állati eredetű melléktermékek szállítására vonatkozó követelményeket a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 15. §. (3)

bekezdése, a  nyilvántartásra vonatkozó  követelményeket a 17. §. (1) bekezdése írja elő. Az önellenőrzésre és

HACCP rendszerre vonatkozó követelményeket a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 22. §. szabályozza.  A működési

engedély hatályosságát  a  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó szabályok

megállapításáról szóló 45/2012. VM rendelet 20. §. (3) bekezdése szabályozza.

Határozatomat 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 18.§; 19.§ és a 20. § (4) bekezdése, az Éltv.34. § (1) bekezdés d)

pontjában, valamint  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, a 13. § e) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva,

az  általános  közigazgatási  rendtartás szabályairól  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr)  91.  §

megfelelően hoztam. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr.116. § (1), (2) bekezdése és az Ákr.116. § (4) bekezdés d) pontja alapján zártam

ki.

A közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről és szabályairól az Ákr.114. § (1) bekezdése, továbbá a

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. § (1)-(2) bekezdése, 38. §, 39.

§, 157. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/C. § (2) bekezdés a) pontja,

340/B. § (1)-(2) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

szóló 2015.évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

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. február. 4.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

nevében és megbízásából

Dr. Varga Ákos

   osztályvezető

Kapják:

Ügyfél

NÉBIH 

PMKH Dabasi Járási Hivatal- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Irattár
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