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A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16. ) kérelmére elsőfokú élelmiszerlánc-
felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi 

HATÁROZATOT. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 5700 Gyula, Kétegyházi út 0175/11 hrsz. alatti telephelyén létesített hulladékgyűjtő 
helyet bejelentése alapján mint 

települési állati melléktermék gy űjtőhelyet BEI-041/01/81 -5/2014 számon nyilvántartásba veszem. 

Az üzemelés során köteles betartani a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet (továbbiakban R.) 12-17. §-ban foglalt 
követelményeket különös tekintettel az alábbiakra: 

1. A települési gyűjtőhelyen összegyűjtött állati eredetű melléktermékeket 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 1. kategóriába  tartozó anyagnak kell tekinteni, és azt 1. kategóriájú melléktermékek 
kezelésére engedélyezett létesítménybe kell továbbszállítani. 

2. Az állati eredetű mellékterméket a belföldi szállítás (továbbadás) során a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) 
VM rendelet 3. mellékletében meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magába 
foglaló (egyszerűsített tartalmú) kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet 3 példányban kell kiállítani. 

3. Az átvevőnek az 1. kategóriába tartozó anyagok és származtatott termékeik, valamint a feldolgozott állati 
eredetű fehérjék esetében a kereskedelmi dokumentum egy aláírt példányának másolatát 30 napon  belül 
vissza kell küldenie az átadónak.  

4. A kereskedelmi okmányokat legalább 2 évig meg kell őrizni. 
5. Más településekről történő beszállítás esetén a beszállítás megkezdését megelőzően írásban kell 

tájékoztatni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, valamint a járási hivatalt. 
6. A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles működési szabályzatot készíteni és azt a járási 

állategészségügyi hivatalnak megküldeni. 
7. A települési gyűjtőhelyen átvett melléktermékekről köteles nyilvántartást vezetni (időpont, átadó neve és 

címe, átvett melléktermék megnevezése esetleges azonosítója (krotáliaszám, tetoválás, mikrochip száma), 
átvett hulladék mennyisége, átvevő neve). Az átvett állati eredetű melléktermékekről a R 2. melléklet 
szerinti igazolást kell kiállítani. 

8. Az átvett és továbbadott melléktermék mennyiségét a tárgyévet követ ő év március 1-jéig a R. 5. 
mellékletnek megfelelően jelenteni kell hivatalomnak. 

Ha az üzemeltető tevékenységét felfüggeszti vagy azt végleg befejezi, azt a tevékenység felfüggesztésétől vagy 
befejezésétől számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a járási állategészségügyi hivatalnak. 



Jelen nyilvántartásba vétel nem érinti a működéssel/tevékenység folytatásával kapcsolatos egyéb, jogszabályban 
előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 
Tájékoztatom, hogy az állati eredetű melléktermékek begyűjtési, kezelési tevékenységével kapcsolatos 
jogszabályokban és a jelen nyilvántartásba vételben foglaltak betartását hatóságom rendszeresen ellenőrzi a 
1069/2009/EK rendelet 45. cikk 1. pontja alapján. Az állati eredetű melléktermékek települési gyűjtőhelyen történő 
begyűjtése jogszabálysértés esetén bármikor megtiltható vagy felfüggeszthető. 
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgatóság megyei igazgató főállatorvosának címzett {5600 Békéscsaba Szerdahelyi u. 2.), 
de hatóságomhoz (Gyulai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenörző Hivatal, 5700 Gyula, Kossuth utca 2.) 2 
példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati  díj befizetését igazoló bizonylatot a 
fellebbezési kérelemhez csatolni kell. 

A jogorvoslati eljárás díját a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10026005-00299578-00000000 számlájára, átutalás vagy a 
számlára történ ő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell 
tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj’' megnevezést és az ügyfél 
adószámát, illetve adóazonosító jelét. 

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. 

INDOKOLÁS 
A Gyulai Közüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.) az 5700 Gyula, Kétegyházi út 075/11 hrsz. szám 
alatt létesített települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhelye szerepel hatóságom nyilvántartásában. Névátírás 
miatt a Társaság neve megváltozott ( az új név: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.) ezért az eredeti határozat pontjainak 
helybenhagyásával névátírásra került sor. Kérelmező ezzel egyidőben az eredeti határozatot (BEI-041/01/81-
3/2014) hatóságomnak visszajuttatta, melyet a BEI- 041/01/81-5/2014 sz. határozat kiadásával egyidöben 
visszavontam. A kérelmezett tevékenység a 45/2012.(V.8.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba 
vételi kötelezettség alá tartozik. A kérelemhez csatolt dokumentumokból, és a 2013.11. 27. napján elvégzett 
helyszíni szemle (iktatószám: BE-041/01/81-1/2014) eredménye alapján megállapítottam, hogy a kérelmező 
tevékenysége megfelel a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 13. §-ban a települési gyűjtőhelyre előírt követelményeknek és 
a nyilvántartásba vételt kizáró tényező nem áll fenn. 

A fentiek alapján a rendelkez ő részben foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatomat 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 23. cikkének 1. pontja, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet 18.§ (1) 
bekezdése alapján hoztam. 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2.§ (1) és 6. § (6) bekezdése határozza meg. 
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki. 

A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormány 
rendelete 4. § (2) bekezdése szerint. 

Jelen eljárásra vonatkozóan az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. § (5) 
bekezdése alapján külön jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg. 

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
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