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A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegiigyi Igazgatosag 
(tovabbiakban Igazgatosag) mint I. fokil hatosag igazgato foallatorvosa, az ATEVSZOLG Innovacios 
es Szolgaltato Zrt. 1097 Budapest, Illatos tit 23. sz. alatti szekhelyfi vallalkozas, mint iizembentarto 
reszere a 6801 Hodmezovasarhely, Tanya 1232/b. sz., illetve a 0527/1. es a 0527/2. hrsz. megjelolesu 
hodmezovasarhelyi telephelyen letesitett 05-AH-007 (K) nyilvantartasi szamfi komposztalo ilzem 
(tovabbiakban iizem) mukodesi engedelyenek modositasaval kapcsolatban meghortam az alabbi 

H A T AROZ ATOT. 

Igazgatosagom altal 2010. december 21-en 15.1/02828/0006/2010. ilgyiratszamon kiadott hatarozatot 
visszavonom. 
A jogszabalyi kornyezet valtozasa miatt egyseges szerkezetben adorn ki jelen miikodesi engedelyt, es 
a 2. es 3. kategorias allati mellektermekek begyiijteset, a sajat hodmezovasarhelyi telephelyere torten 
szallitasat es komposztalassal torten artalmatlanitasat, valamint komposzt vegtermek eloallitasat 
vegz6, az ATEVSZOLG Zrt. hodmezovasarhelyi telephelyen leva 

05-AH-007 (K) nyilvantartasi szanni 

komposztalo iizem tovabbi milkodeset 

engedelyezem 

az alabbi eloirasok betartasa mellett: 

I. Begyfiites:  

1.) Az engedely — a pasztorozo/higienizalo egyseg hinny miatt — kizarolag a komposztalasi 
folyamatnak egybdi alavetheto, es a nem emberi fogyasztcisra szont cillati mellek-termekekre es 
a beloliik szcirmazo termekekre vonatkozo egeszsegiigyi szabalyok megallapitasarol sz616 es a 
1774/2002/EK rendelet hattilyon kivfil helyezeser51 szolo 1069/2009/EK rendelet (tovabbiakban 

AMt rendelet), 

tovabba — a zart komposztaloreaktor es komposztahitertilet hianya miatt — a nem emberi 
fogyasztcisra szant allati mellek-termekekre es a beloliik szarmazo termekekre vonatkozo 
egeszsegiigyi szabalyok megallapitasarol szolo 1069/2009/EK eur6pai parlamenti es tancicsi 
rendelet vegrehajtasar61, valamint a 97/78/EK tancicsi ircinyelvnek az egyes mintak es tetelek 
hataron torten cillat-egeszsegiigyi ellencirzese aloli, az iranyelv szerinti mentesitese tekintetiben 
torten5 vegrehajtascirol szolo 142/2011/EU rendelet (tovabbiakban EU rendeletet) 

szerinti azokra a: 

a.) 2. kategoriaba sorolt fillati mellektermekre vonatkozik, amely: 

elkillonitetten — technologiai tartalyban vagy padloszint felett— gyiijtott 
elelmiszeripari-vagohidi (kerodzomentes) szennyviziszap es szennyvizkezelesi 
mellektermek; 
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- elkillonitetten — technologiai tartalyban vagy padloszint felett— gyiijtott Mau 
mellektermekeket feldolgozo letesitmenybol vagy iizembol szarmazo 
szennyviziszap (ATEV iszap); 

tragya, az emesztotralctus es tartalma, tej, tejalapit termekek es kolosztrum, 
valamint a tojas es a tojastermekek eseteben, ha azok az illetekes hatosag 
velemenye szerint, elozetes feldolgozast kovetoen vagy anelktil, nem jelentik 
semmilyen sulyos fertozo betegseg terjesztesenek kockazatat; 

b.) 3. kategoriaba sorolt allati mellektermekekre vonatkozik, amelyek: 
az EU rendeletet IV. melleklet III. fejezeteben meghatarozott 1-5. vagy 7. 
feldolgozasi modszer valamelyikevel, illetve — viziallatokbol szarmazo anyagok 
eseteben — az 1-7. feldolgozasi modszerek valamelyikevel feldolgozott anyag; 

masik engedelyezett tizemben pasztorortitt/higienithlt anyag; allateledel 
gyartasbol szarmazo mellektermek; 

eredetii termekek, vagy allati eredetii termekeket tartalmazo elelmiszerek, 
amelyeket kereskedelmi okok, eloallitasi vagy csomagolasi hibak vagy egyeb, 
Viz- es allat-egeszsegtigyi kockazatot nem jelento problem& ktivetkezteben mar 
nem szannak emberi fogyasztasra, es amelyeket alavetettek az elelmiszer-
higienicirol 852/2004/EK rendelet (tovabbiakban EH rendelet) 2. cikke (1) 
bekezdesenek-  m) pontjaban meghatarozott — „az eredeti termeket lenyegesen 
megvaltortato barmely tevekenyseg, beleertve a melegitest, fustolest, pacolast, 
erlelest, szaritast, marinirozast, kivonast, extrudalcist vagy e folyamatok valamely 
kombinciciojat" tartalmazo — feldolgozasi eljarasnak, amikor azokat az emberi 
fogyasztastol eltera celokra szantak; 

kedvtelesbol tartott allatok allati eredetii eledele es allati eredetil takarmany, vagy 
allati mellektermekeket vagy azokbol szarmazo termekeket tartalmazo takarmany, 
amelyeket kereskedelmi okok, eloallftasi vagy csomagolasi hibak vagy egyeb, 
koz- es allat-egeszsegtigyi kockazatot nem jelento problem& kOvetkezteben mar 
nem szannak takarmanyozasra; 

- biogazza alakitott allati mellektermek emesztesi maradvany; 

- elktilonitetten — technologiai tartalyban vagy padlOszint felett— gyujtott tejipari 
szennyviziszap; 

- elktilonitetten — technologiai tartalyban vagy padloszint felett— gyiijtott konyhai 
zsiriszap; 

Wilt nem lapos melld futo madar beltralctusa (tartalmatol ftiggetlentil). 

(A fentiek megnevezese a tovabbiakban: allati mellektermek.) 

2.) Az dhoti mellektermek birtokosa ktiteles az ilyen anyagokat Agy gyiikeni es tarolni, hogy az 
elszallitasig koz- es allat-egeszsegtigyi kockazatot, illetve kornyezeti karosodast ne okozzon. 

3.) A tevekenysegtik soran keletkezett allati mellektermek — a tragyat ide nem ertve — elszallitasa, 
illetve artalmatlanitasa erdekeben: 

- a nagyletszamit allattarto telepeknek; 
a vagohidalcnak; 

az elelmiszer-eloallitolcnak; 

a kereskedelmi es vendeglatoipari egysegeknek 

az allati mellektermek szallitasara es kezelesere feljogositott szntltQval, illetve engedelyezett 
letesitmennyel (az tizemmel) kotOtt szerzodessel kell rendelkezniiik. 
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Sthllitas:  

1.) Az ilzem Allan mellektermeket csak akkor szallithat, ha az ATEVSZOLG Zrt-t — mivel t6bb 
telephellyel is rendelkezik — a szdkhelye szerint illetekes dlelmiszerlanc-biztonsagi ds 
allategeszsegtigyi igazgatosag Allan eredetii mellektermekek szallitasara nyilvantartasba vette. 

2.) Az Allan mellektermek szallitasa az illetekes jarasi f6allatorvos Altai engedelyezett gepjarmfivel (a 
kiadott hasznalati engedelyt a szallito jarmiiben kell tartani, ellenorzeskor fel kell mutatni, 
kiadastol szamitva 3 dvig ervenyes), vagy engeddlyes vallalkozoval, ceggel tortdnhet. 

3.) Az Allan mellektermek — a begyiijtott ds az tizemben eloallitott term& — szallitmanyt minden 
esetben un. Kereskedelmi Okmanynak, vagy annak tartalmilag megfele16 dokumentumnak kell 
kisernie: 3. sz. melleklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez, es legalabb 2 evig meg kell orizni. 

4.) A Kereskedelmi Okmanyt harom (egy eredeti es kdt masolati) peldanyban kell kiallitani. Az 
eredeti peldanynak a vegso rendeltetdsi helyig kell kisenne a szallitmanyt, ds az engedelyes 
koteles megorizni. A 2. pdldanyt az Ala& orzi meg, a 3. peldany a szallitonal marad. 

5.) Az Allan mellektermdket indokolatlan kesedelem nelkiil, a koz- ds allat-egeszsegilgyi kockazatokat 
megelozo feltetelek mellett kell osszegyiijteni, azonositani es szallitani. 

6.) Az Allan mellektermek szallitasara hasznalt jarmtivek csak az erre kijelolt teruleten elvegzett, 
dokumentalt takaritas, fertotlenitds utan hagyhatjak el az ilzem tertiletet. 
a./ Megfele16 berendezeseket kell biztositani a kezeletlen Allan mellelctermeket szallito jarmfivek 

ds kontenerek tisztitasalioz ds fertotlenitesehez, ds az tizem Altai kidolgozott higieniai 
utasitasban rogzitetteknek megfeleloen: a takaritas, tisztitas, fertotlenitds soran keletkez6 
szennyvizet, tovabba a begyikjtes ds a szallitas soran keletkezo hulladekot ossze kell gyiijteni -
a sajat iilepito aknaba majd tovabbi artalmatlanitasarol iizem gondoskodni koteles. 

b./ Az Ozem engedelyes vallalkozassal, vagy vallalkozoval is elvegezheti a takaritast. 

7.) A szallitast konlyezetszennyezest kizaro modon, a vonatkozo jogszabalyoknak es eloirdsoknak 
megfeleloen kell vegezrii. A szallitas soran meg kell akaddlyoznia a szallitmany szetszorodasat. 
Ha ez megis belcovetkezne, haladdktalanul ossze kell gyiijteni es meg kell tisztitani a kornyezetet. 

8.) Az ilzemnek a begyiijtott, es beszallitott Allan mellektermek mennyiseget a targyevet kOvet6 dv 
marcius 1-jeig be kell jelenteni a telephely szerint illetekes jarasi hivatalnak az atadOk szerinti 
bontasban: 5. sz. melleklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez. 

9.) Az iizembol elszallitott, tovabbadott allati mellektermek mennyiseget telephelyenkent a targyevet 
koveto ev marcius Hag jelenteni koteles a telephely szerint illetekes jarasi hivatalnak: 4. sz.  
melleklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez.  

10.) Feldolgozatlan tragya Unioba torteno behozatala, es az Uni6n atmeno tranzitszallitasa tilos! 

III. Allategeszsegiigvi, ifirvanyvidelmi eloirasok:  

1.) Az tizem terilleten: 
- mas tevekenyseg nem vegezhetii; 
- idegen anyag nem tarolhate, az tizem miikodesdhez sztikseges, javitisra varo gepeket, 
eszkozoket ds epitoanyagokat a termelo ovezettol elkillonitett helyen, megfele16 rendben kell 
tarolni; 
- a tarok) helyisegek ablakaira madarracsot kell szerelni. 

2.) A bejaratnal a szemelyi fertotlenites (Icez es labbeli), ds a jarmfifertotlenites targyi eszkOzeit 
(kerekfertotlenito, fertotlenito kapu, sterimob) folyamatosan biztositani ds milkodtetni kell. A 
dolgozok reszere oltozot es vecloruhat kell biztositani. 

3.) Az ilzem szeindly- es gepjarmii forgalmarol naprakesz, pontos nyilvantartast kell vezetni. 

4.) A szemet- ds hulladektaroldsra jol takarithatO, fertotlenitheto hezagmentesen zarOdo 
hulladektarolot kell letesiteni. 
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5.) A veszelyes hulladekok tarolasat elkiilonitetten kell megoldani, es a veszelyes hulladekok 
megsemmisitesere engedellyel rendelkezo szervezetnek kell atadni. 

6.) A tarolo helyisegeket dokumentaltan, evente (legalabb egyszer), lehetoleg a teljes kiiirites es a 
mechanikai tisztitas utan nagynyomasu geppel es hatekony fertotlenitoszerrel fertotleniteni kell. 

7.) Az Diem teljes fertile-ten valamennyi tizemegyseget magaban foglalo talcaritasi—fertotlenitesi 
utasitast kell kesziteni. A tevekenyseg vegrehajtasat dokumentalni kell. 

8.) A kartevok (rovarok, ragcsalok, madarak) ellen miikodtetett vedekezesi programot dokumentaltan 
kell vegrehajtani. 

9.) Az tizem padozatanak jot talcarithatonak, fertotlenithetonek es a viz elvezetesere alkalmasnak kell 
lenni, es a folyamatos karbantartast biztositani kell. 

10.)Biztositani kell az ilzem szennyes ovezeti szennyvizenek olyan fold' kezeleset, hogy Ithrokozo ne 
kertilhessen a kornyezetbe. 

IV. Miiktides (komposztalas):  

1.) Tevekenyseg vegzese soran maradektalanul be kell tartani az Also—Tisza-videki 
Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Feltigyeloseg 11.039-11-10/2010. 
ugyiratszamon kiadmanyozott, modositott — korabban a 11.039-11-4/2010 iktatasi szamon kiadott 
— egyseges kornyezethasznalati engedelyben foglaltakat. 

2.) Az tizemeltetes soran be kell tartani az egyseges kornyezethasznalati engedelyben foglaltan az 
ANTSZ 	Regionalis Intezetenek 3793-2/2010. iktatasi szamon Hodmezovasarhely 
Megyejogi►  \faros Jegyzojenek 29-923-7/2010. ilgyiratszamon 	Csongrad Megyei 
Meziigazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Noveny- es Talajvedelmi IgazgatOsag 15.2/10050/2/2010. 
tigyiratszamon kiadmanyozott szakhatosagi allasfoglalasaban eloirtakat. 

3.) Az tizem nevleges maximalis kapacitasa (egyidejilleg kezelt mennyiseg): 12000 tonna. Az 
iizemeles modja: folyamatos. 

4.) A meroeszkozok alkalmassagat (pontossagat) kalibralassal (merlegek eseteben az OMH altal vagy 
erre aldcreditalt szervezettel), evente egyszer el kell vegeztetni, es az errol kesztilt dokumentu-
mokat 5 evig kell megorizni. 

5.) A komposztalo rendszer iranyftasanak oly modon kell tortennie, hogy a rendszerben 16\5 
valamennyi anyag eleri az eloirt ido es homersekleti parametereket, beleertve a parameterek 
folyamatos feltigyeletet. 

6.) Az ilzemet oly modon kell miikodtetni, hogy az kizarja a korokozOk terjecleset, a korabban anal 
eredetti elelmiszer kereskedelmi forgalomba visszakertileset. 

7.) Az uzemben allando, a veszelyelemzes es kritikus ellenorzesi pontok (HACCP) elvein alapulo 
onellenorzesi rendszert kell milkodtetni, mely magaba foglalja az eloallitott vegtermek — 
reprezentativ mint& alapjan torten — ellenorzeset is Salmonella ssp., E. coli es Enterococcaceae 
indikator bakteriumok vonatkothsaban. A vizsgalatokat engedellyel rendelkez6, akkreditalt 
laborateriummal kell vegeztetni. 

8.) Az tizem teljes tertiletere, illetve berendezesei vonatkozasaban kialakitott higieniai ellenorzes 
titemterveben foglaltaknak megfeleloen kell a higieniai ellenorzeseket elvegezni. Az tizem 
HACCP Kezikonyveben es Minosegellenorzesi Szabalyzataban foglaltakat kotelezo betartani, 
valamint azokat kotelezo rendszeresen, illetve az eloallitasban bekovetkezett barmely modositas 
eseten feltilvizsgalni es a sztikseges valtortatasokat rajtuk atvezetni. 

9.) Amennyiben az onellenorzes kereteben vett mint& eredmenyei nem felelnek meg az EU rendelet 
IV. melleklet III. fejezet G. pontjaban eloirt mikrobiologiai hatarertekeknek az eloallitott term& 
kiszallitasat meg kell tiltani, fijra fel kell dolgozni, intezkedeseket kell tenni a hiba kivizsgalasara. 
Tovabba Igazgatosagomat — szalmonella fertozottseg eseten — azonnal ertesiteni kell. 
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10.) A termekbiztonsag drdekeben biztositani kell a kiadott technologiai utasitasban es 
minosegellenorzesi szabalyzatban eloirtak betartasat. 

11.) Ha nem kezelii elkillonitetten az alapanyagokat (2. es 3. kategoria), akkor a komposzt vegtermek 
eloallitasa soran keletkez6 mellektermeket 2. kategerias allati mellektermekkent kell kezelni. 

12.) Az eloallitott vegtermeket a szennyes es a tiszta Ovezet elkillonitesere vonatkozo jogszabalyi 
eloirasok betartasaval kell tarolni. 

13.) A bejelentdsi kotelezettseg ala tartoz6 allatbetegsdgek megelozese es lektizdese soran keletkezett 
allati eredetii melldlctermekek kezelesevel es artalmatlanitasaval kapcsolatban Igazgatosagom az 
tizemet aktiv kozremiikodesre kotelezheti. 

V. Nvomon kovethetoseg:  

1.) A beszallitasra, illetve a kiszallitasra kertilo allati mellektermek es eloallitott termek tetelekrol 
olyan naprakesz nyilvantartast kell vezetni, amely biztositja azok nyomon kovethetoseget: az ido 
ftiggvenyeben novekvo szarnokat is tartalmazo — koddal, amely egyertelmfien es egyszerre 
tudja biztositani az egyes tetelek azonosithatosagat. A nyilvantartast legalabb 2 evig meg kell 

orizni. 

2.) Az uzemel koteles allattarto telepekre, tizemelcre, telepilleselcre lebontott, a II. bekezdes 7.) es 8.) 
pontja szerinti nyilvantartist vezetni, amelyr61 az Igazgatosag, illetve a jardsi hivatal az 
elvegzenclo ellenorzdsek miatt szilkseg eseten jelentest kerhet. 

3.) Az engedelyben megjelolt tevekenysegek vegzese kapcsall keletkezo dokumentumokat legalabb 
kit evig meg kell orizni, azokat, valamint a miikodesi engeddlyt ellenorzds soran be kell mutatni. 

4.) Az them az engedelyezett tevekenyseg szilneteltetesdt, megsziineset, minden tevekenysegevel 
kapcsolatos adatvaltozast, valamint minden az allategeszsegiigyet &into adatot jelenteni kOteles 
legkesobb 15 napon beltil az Igazgatosagomnak. 

VI. Forgalombahozatal es felhasznalis:  

1.) A 2. kategoriaba tartozo Allah mellektermekekbel nyert szerves tragyakent es talajjavite szerkent 
vagy szerves tragyaban es talajjavito szerben torten felhasznaldsra szant feldolgozott allati 
mellektermdk eseteben azokat olyan Osszetevovel kell osszekeverni, amely makroszkoposan 
lathato es kizarja, hogy a kevereket ezt kovethen takarmanyozasi celokra hasznaljak fel. Tovabba 
legalabb a kovetkezo felirattal kell el latni: 2. kategariajii anyagbol szarmazo termek, „nem 
allati takarmanyozisra". 

2.) Csak olyan komposzt vegtermdk es csak olyan m6don hozhat6 forgalomba, amely nem jelent 
elfogadhatatlan mertdkii koz- es allat-egeszsegtigyi kockazatot. 

3.) Az EurOpai Union belilli szallitas eseten az allati eredetii mellektermdkeket es a szarmaztatott 
termekeket az AMt rendelet es a EU rendelet altal meghatarozott esetekben, az ott szereplo 
kereskedelmi okmanynak vagy allategdszsegfigyi bizonyitvanynak kell kisernie. Az Europai 
Uni6n belilli szallitas eseten az integralt szamitogepes allat-egeszsegagyi rendszer kifejleszteser61 
sz616, 2002. december 30-i 2003/24/EK bizottsagi hatarozat szerinti integralt szamitogepes allat-
egdszsegilgyi rendszer — Trade Control and Expert System (TRACES) es DOCOM modul — 
hasznalata is kotelez6 az AMt rendelet 48. cikke, illetve az EU rendelet altal meghatarozott 
esetekben. 

4.) Allati eredetii mellektermekek mas tagallamba torten szallitasa soran az AMt rendelet 48. cikke 
alapjan kell eljarni. 

5.) Az EurOpai Union az Allah mellektermekek es azokbol szarmazo, feldolgozott termekek 
szallitmanyainak egyik tagallambol a masikba torten szallitasa eseten a csomagolason, a 
taroloeszkozon, vagy a szallitoeszkozon jol lathato es legalabb a szallitas ideje alatt 
eltavolithatatlan szinkod szerepeljen. A 3. kategOriaba tartoth anyagok eseten: zold szin nagy 
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mennyisegil kek iisszeteviivel keverve annak biztositasahoz, hogy vilagosan elkilliinftheto legyen a 
tiibbi szintol. 

A miiktidesi engedelyezesi eljarast minden olyan estben meg kell ismetelni, amikor jelentos 
valto7Asokat (a technologia modositasa, a feldolgozott anyag 25%-ot meghalado novekedese stb.) 
vegeztek a kezeles es feldolgozas soran. 

Jelen hatarozatom — annak kezhezvetelet kliveto 15. napt•51 szamitottan — 2018. majus 15-ig ervenyes, 
es a feltetelek kedvezotlen alakulasa eseten visszavonhato. 

Ez a hatarozat nem helyettesiti a mas jogszabaly szerinti hatosagi engedelyeket, a millaideshez a 
szilkseges egyeb engedelyek birtokaban jogosit. 

A vonatkozo rendeletekben es a rendelkezo reszben felsorolt eloirasok betartasanak, valamint a 
kiitelezo dokumentacios nyilvantartasi rendszerek megletenek es / vagy alkalmazasanak hianya eseten 
Igazgatosagom a milkodest a szilkseges mertekben korlatozhatja vagy megtilthatja a hianyossagok 
megsziinteteseig, illetve az engedely felfiiggeszteset, ellenorzesi birsag kiszabasat, szabalysertesi 
eljaras kezdemenyezeset vonhatja maga utan. 

A vegrehajtasert felelos neve, clime: az ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. (szekhely: 
1097, Budapest, Illatos it 23) ilgyvezeto igazgat6ja. 

aintesem ellen — amennyiben az serelmes - annak kezhezveteletol szamitott 15 napon beltil a Nemzeti 
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Elnstikehez cimzett, de az elsofolal hatarozatot hozo Csongrad 
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegiigyi Igazgatosaghoz (6724 
Szeged, Vasas Szent Peter u. 9. sz.) ket peldanyban benyffjtott illeteklotiteles fellebbezessel lehet elni. 
Az 5000 Ft, azaz titezer forint illeteket - illetekbelyegben a fellebbezes eredeti peldanyan kell leroni. 
A fellebbezesnek a hatarozat vegrehajtasara halaszto hatalya van. 
A fellebbezest elbiralo hatosag a serelmezett dontest, valamint az azt megeliiza eljarast megvizsgalja, 
melynek soran nines kotve a fellebbezesben foglaltakhoz. 
A fellebbezes elektronikus ifton tortenii benpljtasara nincs lehetoseg. 

INDOKOLAS 
Az ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. (szekhely:1097, Budapest, Illatos lit 23, adoszam: 
10717051-2-43) ilgyvezeto igazgatoja dr. Kiss Jeno 2013. 03. 26-an keltezett, es Igazgatosagomhoz 
2013. 03. 29-en erkezett, CSI/01/1597-2/2013. ikt. sz. kerelmet adott be mint tizembentarto a 6801 
HOdmeziivasarhely, Tanya 1232/b. sz., illetve a 0527/1. es a 0527/2. hrsz. megjeliilesu hodmeziivasar-
helyi telephelyen letesftett 05-AH-007 (K) nyilvantartasi szamif komposztalo ilzem mukodesi 
engedelyenek modosftasaval kapcsolatban, hivatkozva jogszabaly valtozasolcra. 

Az engedelyes kerelmet es korabbi mulaidesi engedelyet attekintve visszavontam Igazgatosagom 
2010. december 21-en 15.1/02828/0006/2010. tigyiratszamon kiadott hatkozatat. Tovabba a 
kerelemben leirtakat, valamint a jogszabalyi valtozasokat magaba foglalva egyseges szerkezetben uj 
milkodesi engedelyt adtam ki figyelembe veve a az Also—Tisza-videki Kornyezetvedelmi, 
Termeszetvedelmi es Viztigyi Feliigyeloseg 11.039-11-10/2010. figyiratszamon kiadmanyozott, 
mOdositott — korabban a 11.039-11-4/2010 iktatasi szamon kiadott — egyseges kornyezethasznalati 
engeclelyben foglaltakat, illetve az ANTSZ 	Regionalis Intezetenek 3793-2/2010. iktatasi 
szamon 	HOdmeziivasarhely Megyejogif Varos Jegyzojenek 29-923-7/2010. ilgyiratszamon 
Csongrad Megyei Mezogazdasagi Szakigazgatasi Hivatal /Overly- es Talajvedelmi Igazgatosag 
15.2/10050/2/2010. tigyiratszamon kiadmanyozott szakhatosagi allasfoglalasaban eloirtakat. 
Megallapitottam, hogy a 15.1/02828/0006/2010. sz. hatarozat kijavitasanak, es a miiktidesi engedely-
rol szolo, modositott hatarozat egyseges formaban torteno kiadasanak meghatarozott feltetelei 
fennallnak a kozigazgatasi hatoscigi eljaras es szolgaltatas altakinos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. 
tOrveny (tovabbiakban Ket.) 81/B (1) bekezdese ertelmeben: „Ha dontesbol jogszabaly Altai eloirt 
kotelezo tartalmi elem hianyzik, vagy az tigy erdernehez tartozo kerdesben nem sztiletett dontes, a 
hatosag a dontest kiegesziti.", valamint a (3) bekezdes b) pontja alapjan: „A kiegeszitest a hatOsag a 
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hianyos dont& bevonasa mellett az eredeti dontest es a kiegeszito dOntest egyseges dontesbe foglalva 

a dont& kicserelesevel teljesiti." 

Fentiekre tekintettel a rendelkezo reszben foglaltak alapjan dontottem. 

Hatarozatom a Ket. 71.§ (1) es a 72.§ (1) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen adtam ki. 

Hatosagom hataskoret es illetekesseget az elelmiszerlancrol es hatOscigi feliigyeleterol szolo 2008. evi 
XLVI. torveny 4.§ k) pontja, 34.§ (1) bekezdes d) pontja, tovabba a fovcirosi es megyei 
kormanyhivatalok mezogazdasagi szakigazgatasi szerveinek kijeloleserol szolo 328/2010. (XII. 27.) 
Kormanyrendelet 1. § (1) bekezdes a) pontja, 2. § (1), 4.§ (2) es 6. § (1) bekezdese, tovabba a nem 
emberi fogyasztasra szant allati eredetii mellektermekekre vonatkozO allategeszsegiigyi szabalyokrol 
szolo 45/2012/VM rendelet (tovabbiakban VM rendelet) 18. § (3), 19. § (4) es 20. § (3) bekezdese 
hatarozza meg. Az engedely ervenyessegenek idotartamat az VM rendelet 20.§ (3) pontja hatarozza 

meg. 

A rendelkezo reszben foglalt kikoteselcre: 
- az AMt rendelet 9. cikk, 10. cikk, 13. cikk, 14. cikk, 21. cikk (1), (2), (3) es (4) bekezdes, 22. cikk 
(1)es (2) bekezdes, a 23. cikk (1) a) pont, 25. cikk, 27. cikk c) pont, 29. cikk (1) bekezdes es a) pontja, 
32. cikk (1) bekezdes, 36. cikk, 37. cikk, 39. cikk, 45. cikk, 46. cikk es a 48. cikk; 
- tovabba a VM rendelet 3. § (3), 4. § (1) es (2), 5. § (3), 6. § (1) es (3), 15. § (1) es (3-5), 16. § (1) es 
(7), 17. § (1-4), 18. § (4) es (6), 19. § (4) es (5), 26. §, 27. §, valamint a 3., 4. es 5. sz. melleklet; 
- valamint a hulladikokkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekr5I szolo 
440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdes. es 1. sz. melleklet; 
- es az EU rendelet 17. cikk 1. es 2. bekezdes, a 25. cikk 1. b) pontja, a I. melleklet 30. pontja, a IV 
melleklet I. fejezet, II. fejezet es III. fejezet G. pontja, az V. melleklet I fejezet 1. szakasz 2. pontja, a 2. 
szakasz es a II. fejezet, a VIII. melleklet I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet 1. es 2. bekezdes; 
- illetve az EH rendelet) 2. cikke (1) bekezdesenek m) pontja vonatkozik. 

A jogorvoslat lehetoseget a Ket 81/B. § (4), 98.§ (1) bekezdese, annak eloterjesztesi hataxidejet a Ket. 

99.§ (1) bekezdese alai)* biztositottam, tajekortatast a Ket.72.§ (1) da) pontja es a 104.§ (3) 

bekezdese alapjan adtam. 
A fellebbezes halasztO hatalyat a Ket. 101.§ (1) bekezdese irja el& 
A fellebbezesi eljaras illeteker81 szOlo tajekortatas az illetekekrol szolo 1990. evi XCIII torveny 29. § 
(2) bekezdesnek megfeleloen tOrtent. 

Szeged, 2013. aprilis 25. 

dr. Frle Csaba 
igazgate foallatxsi3  

YS\ 
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A hatarozatrel ertestil:  
• ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltate Zrt. (1097 Budapest, Illatos ut 23.): tertiveveny 
• NEBIH Allategeszsegligyi es Allatvedelmi Igazgatosag (e-mail) 
• Hedmezovasarhelyi Jarasi Foallatorvosi Hivatal (e-mail) 
• Alse-Tisza-videki Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Feltigyeltiseg (6721 Szeged, Felso-Tisza part 17.) 

tertiveveny 
• Allami Nepegeszsegtigyi es Tisztiorvosi Szolgalat 	Regionalis Intezete (5600 Bekescsaba, Gyulai At 61.) 

• Csongrad Megyei Kormanyhivatal Novelly- es Talajvedelmi Igazgatosag (6800 Hedmezovasarhely, Rarosi At 110.) 
• HAdmezOvasarhely Megyei Jogil Varos Polgarmesteri Hivatala 6800 Hodmezovasarhely, Kossuth ter 1. sz. 
• Irattar 
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