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ELELMISZERLANC-BIZTONSAGI ES ALLATEGESZAftrall IGAZGATOSAG 

Ogyiratszam: CSI/01/557-2/2014. 	 Targy: Milkodesi engedely modositasa (fedett 
komposztalo) 

Ogyintezo: Dr. Szendrei Gabor 	 Hiv. szam: CSI/01/1597-3/2013, 257/2014, 
29-79- 4/2014., 02.3/2470/2013. 

Telefon: 62/680-800/1804 	 Melleklet: - 

A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegiigyi Igazgatosag 
(tovabbiakban Igazgatosag) mint I. folth hatosag igazgato foallatorvosa, az ATEVSZOLG Innovicies 
es Szolgaltato Zrt., 1097 Budapest, Illatos fit 23. sz. alatti szekhelyfi vallalkozas, mint Ozembentarto 
reszere a 6800 Hodmezovasarhely, Tanya 1232/b. sz. telephelydn, illetve a 0527/1. es a 0527/2. hrsz. 
megje101dsd hodmezovasarhelyi ingatlanon letesitett 05-AH-007 (K) nyilvantartasi szamfi 
komposztalo iizem (tovabbiakban uzem) mukodesi engedelydnek mOdositasaval kapcsolatban 
meghortam az alabbi 

H A TAROZATOT. 

Igazgatosagom Altai 2013. aprilis 25-dn CSI/01/1597-3/2013. tigyiratszamon kiadott engedelyt az 
alabbiak szerint modositom: 

• A II. Szallitas: 6.) a./ pontjaban szereplo „ hulladekot" helydbe: fillati mellektermekbol 
szarmazo termeket kifejezds keit% 

• A III. Allategeszsegilgyi, jarvanyvddelmi eloirdsok: 5.) pontjaban szerep16 „hulladekok" 
helyebe: allati mellektermekbeil szarmazo termekek kifejezes keit% 

• A IV. MfikOdds (komposztalas): fejezet kiegesztil 
14.) A komposztalasi tevdkenyseg kiegesz01 egy fedett, 3 db, szemipermeabilis foliaval takart, 
kenyszerlevegortetesii komposztprizmat tartalmaz6 komposztalo fizemegyseggel, amely 
mukodtetese soran be kell tartani az ilzem Altai meghatarozott, az el6irdsokon &Hifi 
mOdositasokat tartalmath technologist (atforgatas, olto- es segedanyagok). Tovabba t6rekedni 
kell a kornyezet szagterheldsenek csokkentesere. 
15.) Az 6j, fedett komposztalo tizemegysegre is ki kell dolgozni Us miikodtetni kell a 
veszdlyelemzes Us kritikus ellen6rzesi pontok (HACCP) elvein alapulo onellenorzdsi rendszert 
(killonos tekintettel: homerseklet, technologiai folyamatok idotartama Us idopontja). 

Jelen hatarozat kiadasanak nap.* lep hatalyba. Egyeb vonatkozasban a 2013. aprilis 25-dn 
CSI/01/1597-3/2013. szamon kiadott hatarozatban foglaltak eloirasait kell betartani. 

Jelen hatarozat ervenyessegi hatarideje: 2019. februir 27. 

Dontesem ellen — amennyiben az sdrelmes — annak kezhezveteldt61 szamitott 15 napon belfil a 
Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Elnokdhez (1024 Budapest, Keleti Karoly u. 24. sz.), mint 
masodfok6 kozigazgatasi hatosaghoz cimezett, de az elsofolal hatarozatot hoz6 Csongrad Megyei 
Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegiigyi Igazgatosaghoz (6724 Szeged, Vasas 
Szent Peter u. 9. sz.) ket pdldanyban benyujtott illetekkoteles fellebbezdssel lehet elni. 
A &kites elleni jogorvoslati eljaras dija 10 000 Ft. 
A jogorvoslati Oar& dijat a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Magyar Allamkincstarnal 
vezetett, 10032000-00289782-00000000 szamlajara, atutalas vagy a szamlara torteno keszpenz-
befizetes tat* kell megfizetni. A fizetesi megbizas kozlemdny rovataban fel kell ttintetni a 
fellebbezessel tamadott hatarozat szamat, a ,jogorvoslati eljarasi dij" megnevezest Us az iigyfel 
adoszamat, illetve adOazonositO jeldt. 
A jogorvoslati dfj befizeteset igazol6 bizonylatot a fellebbezdsi kdrelemhez csatolni kell. 
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A fellebbezesnek a hatarozat vegrehajtasara halaszto hatalya van. A fellebbezest elbiral6 hatOsag a 
serelmezett dontest, valamint az azt megelozo eljarast megvizsgalja, melynek soran nincs kOtve a 
fellebbezesben foglaltakhoz. A fellebbezes elektronikus itton torten benyiljtasara nines lehetoseg. 

INDOKOLAS 

Az ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. (1097 Budapest, Illatos fit 23.) kerelmezo 
2014. 01. 23-an keltezett, 257/2014. ikt. sz. leveleben, amely Igazgatesagomhoz 2014. 01. 27-en, 
CSI/01/557-1/2014. ikt. szammal erkezett, a 6800 HOdmezovasarhely, Tanya 1232/b telephelyen a 
Killtertilet 0572/2. hrsz ingatlanon letesitett Uj fedett komposztalo tizemegyseg, es ezzel kapcsolatos fij 
technologia bevezetese miatt kerte az Igazgatosagom altal 2013. aprilis 25-en, CSI/01/1597-3/2013. 
iigyiratszamon kiadott miikodesi engedely modositasat:.  A kerelemhez mellekelte az itj technologia 

O leirasat, es a Hodmezovasarhely Megyei Jogii Varos nlcormanyzat Jegyzoje Altai 2014. 01. 13-an 
keltezett 29-79- 4/2014 ikt. szamil hasznalatba \feta engedelyet. 
A NEBIH a 02.3/2460/2013. ikt.sz. leveleben elairta az „allati eredetii hulladek" kifejezes kijavitasat. 

Fentiekre tekintettel a rendelkezo reszben foglaltak alapjan dontottem. 

Hatosagom hataskoret es illetekesseget a fiivarosi es megyei kormanyhivatalok mezogazdasagi 
szakigazgatasi szerveinek kije101eserel szolo 328/2010. (XII. 27.) Kormany rendelete - tovabbiakban 
MgSz-rendelet - 1. § (1) bekezdes a) pontja, 2. § (1), 4.§ (1) es 6. § (1), (5) es (6) bekezdese, valamint 
az elelmiszerlancrol es hatosagi felfigyeleterol szolo 2008. evi XLVI. tOrveny 4.§ k) pontja, 25. § (1) 
bekezdese, 26. § (1) bekezdes d) pontja 34.§ (1) bekezdes d) ,e)es (2) bekezdes b) pontja, tovabba, 
tovabba a nem emberi fogyasztasra saint allati eredetii mellektermekekre vonatkozo allategeszsegfigyi 
szabalyok megallapitasaral szolo 45/2012. (V 8.) VM rendelet 18. § (3) es 20. § (3) bekezdese 
hatarozza meg. 
Hatarozatomat a kozigazgatasi hatosagi ajar& es szolgciltatas altalanos szabalyairol szolO 2004. evi 
CXL. torveny (tovabbiakban Ket.) 71. § (1) es 72. § (1) bekezdesenek megfeleloen adtam ki. 
A jogorvoslat lehetoseget a Ket. 98.§ (1) bekezdese-, annak elOterjesztesi hataridejet a Ket. 99.§ (1) 
bekezdese alapjan biztositottam, tajekortatast a Ket.72.§ (1) da) pontja es a 104.§ (3) pontja alapjan 
adtam. A fellebbezes halaszto hatalyat a Ket. 101.§ (1) bekezdese irja el& A jogorvoslat cimzettjet az 
MgSz-rendelet 4.§ (1) bekezdese jeloli meg. A dont& elleni jogorvoslati eljaras dijara vonatkoz6 
rendelkezeseket a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, valamint a megyei kormanyhivatalok 
mezogazdascigi szakigazgatasi szervei eleitt kezdemenyezett eljcircisokban fizetenda igazgattisi 
szolgaltatasi dijak mertekerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi dij fizetesenek szabalyairOl szolo 
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) es (3) bekezdesei tartalmaz7ak. 

Szeged, 2014. februar 27. 

A hatarozatrel ertestil:  
• ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. (1097 Budapest, Illatos fit 23.): tertiveveny 
• NEBIH Allategeszsegugyi es Allatvedelmi IgazgatOsag (e-mail) 
• Hodmezeivasarhelyi Jardsi Fidallatorvosi Hivatal (e-mail) 
• Also-Tisza-videki Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Feliigyeloseg (6721 Szeged, Felso-Tisza part 17.) 

tertiveveny 
• Allami Nepegeszsegilgyi es Tisztiorvosi Szolgalat 	Regiondlis Intezete (5600 Bekescsaba, Gyulai dt 61.) 
• Csongrad Megyei Kormanyhivatal NOveny- es Talajvedelmi Igazgatosag (6800 Hodmezovasarhely, Raresi at 110.) 
• Hodmezdvasarhely Megyei Jogit Varos Polgarmesteri Hivatala 6800 Hodmezovasarhely, Kossuth ter 1. sz. 
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