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Határozat

A Kommunális Szolgáltató KFT (2801 Tatabánya, Tas v. u. 3. tsz. 2.) részére az állati
hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült tennékek forgalomba hozatalának
állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003.(VI. 27.) FVM rendelet és 1774/2002 /EK
rendelet szerinti 2. és 3. osztályba sorolt állat eredetû hulladék ártalmatlanítás céljára történõ
átvételét, illetve ártalmatlanító üzembe szállítását és kezelését

engedélyezem

az alábbiak betartása mellett.:
-A hulladék begyûjtése csak a tennelõk helyen történhet. A begyûjtött állati eredetû
hulladékot kizárólag engedélyezett feldolgozó üzembe illetve ártalmatlanító üzembe lehet
szállítani.
-Az állati eredetû hulladékok átadásáról-átvételérõl naprakész nyilvántartást kell vezetni, az
átadás-átvétel helyének, a hulladék mennyiségének és az átadás-átvétel dátumának
feltüntetésével. A nyilvántartás alapján, a hulladék nyomon követhetõ legyen.
-Az átvételi jegyen fel kell tüntetni az átvett hulladék EWC kódját, a gépkocsi rendszámát, a
célállomást, az átvett hulladék osztályba sorolását.
-A tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokat 5 évig meg kell õrizni.
-A begyûjtött hulladékok szállítása a környezet veszélyeztetését és szennyezõdését kizáró
módon, az állategészségügyi, közegészségügyi követelmények, betartásával történhet.
-A hulladékok szállítása a ható$ágok által engedélyezett gépjánnüvel történhet. A kiadott
használati engedélyt a forgalmi engedély érvényességének lejártakor meg kell újítani.- A
szállító köteles gondoskodni a szátlító jánnüvek megfelelõ tisztításáról és fertõtlenítésérõl, azt
mindig tiszta állapotban kell tartani.



-A telephelyen (Környe 0369 hrsz.) kezelhetõ-gyûjthetõ - hulladék EWC száma:

02 O 1 Ol mosásból és tisztftásoól szánrtaz6 iszap
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek
02 01 07 erdõ gazdálkodási hulladékok
0201 99 közelebbrõl nem meghatározott hulladékok
020203 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 02 99 közelebbrõl nem meghatározott hulladékok
02 03 01 mosásból, tisztftásból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból

származó iszapok
02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok
020501 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 O 1 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 99 közelebbrõl nem meghatározott hulladékok
2001 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
2001 25 étolaj zsír
-A rakodásnál a rakodás idõtartamára védõruhát és védõkesztyût kell viselni.
-A begyûjtött hulladékról a teroletileg illetékes MgSzH, Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságot negyedévenként - összesített jelentés formájában -
tájékoztatni kell.
A begyûjtés és szállítás során az állati eredetû hulladék szállitójának be kell tartani az Európai
Tanács 1774/2002/EK rendelet valamint a 71/2003.(VI. 27) FVM rendelet vonatkozó részeit.

Jelen határozat nem helyettesíti a más jogszabály szerinti hatósági engedélyeket, a mûködés
megkezdésére a szükséges egyéb engedélyek birtokában jogosít.

E határozat ellen a kézbesítést követõ 15 napon belül az Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.» elnökhelyetteséhez címzett, de az
elsõfokú határozatot hozó szervnél, a Komárom-Esztergom megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságnál
benyújtott 5000 Ft, azaz ötezer forint illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet. A

fellebbezést két példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Kommunális Szolgáltató KFT (2801 Tatabánya, Tas v. u. 3. tsz. 2.) kérelmet nyújtott be
2. és 3. osztályba sorolt állati eredetû élelmiszer hulladék szállításának és kezelésének
engedélye A rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam, mert engedélyezõ hatóságként a
benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzésének feltételei a
vonatkozó elõírásoknak megfelelnek A mûködési engedély módosítására, a 00064-002/2004.
KEM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás engedélyében szereplõ EWC kódok
átírása miatt került sor. Jelen engedély a 20.1/00324/009/2007. ikt. számú engedéllyel együtt

érvényes.

Fenti állásfoglaIásomat az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete és a
71/2003. (VI. 27.) FVM. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.
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A határozat meghozatala során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § alapján eljárva, az élelmiszerláncról és
hatósági ellenórzéséröl szóló 2008. évi XLVI. törvény,a Mezógazdasági Szakigazgatási
Hivatal létrehozásáról és mûködéséról szóló 274/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 13.§. (7)
pontjában biztosított jogkörömnél fogva hoztam meg.

A fellebbezés lehetõségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezési illeték mértékérõl, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)

bekezdése alapján rendelkeztem.
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