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Határozat

A Kommunális Szolgáltató KFT (2801 Tatabánya, Tas v. u. 3. tsz. 2.) részéreaz állati
hulladékok kezelésénekés a hasznosításukkalkészült tennékek forgalomba hozatalának
állategészségügyiszabályairól szóló 71/2003.(VI. 27.) FVM rendelet és 1774/2002/EK
rendeletszerinti2. és 3. osztálybasorolt állat eredetûhulladékártalmatlanításcéljáratörténõ
átvételét,illetve ártalmatlanítóüzembeszállításátéskezelését
engedélyezem

az alábbiakbetartásamellett.:
-A hulladék begyûjtése csak a tennelõk helyen történhet. A begyûjtött állati eredetû
hulladékot kizárólag engedélyezettfeldolgozó üzembe illetve ártalmatlanító üzembelehet
szállítani.
-Az állati eredetûhulladékok átadásáról-átvételérõl
naprakésznyilvántartástkell vezetni,az
átadás-átvételhelyének, a hulladék mennyiségének és az átadás-átvétel dátumának
feltüntetésével.
A nyilvántartásalapján,a hulladéknyomonkövethetõlegyen.
-Az átvételijegyen fel kell tüntetni az átvett hulladék EWC kódját, a gépkocsirendszámát,a
célállomást,az átvetthulladékosztálybasorolását.
-A tevékenységgel
kapcsolatosdokumentumokat5 évig megkell õrizni.
-A begyûjtött hulladékok szállításaa környezet veszélyeztetésétés szennyezõdését
kizáró
módon,az állategészségügyi,
közegészségügyi
követelmények,betartásávaltörténhet.
-A hulladékok szállításaa ható$ágokáltal engedélyezettgépjánnüvel történhet. A kiadott
használatiengedélyta forgalmi engedélyérvényességének
lejártakor meg kell újítani.- A
szállítókötelesgondoskodnia szátlítójánnüvek megfelelõtisztításárólés fertõtlenítésérõl,azt
mindig tisztaállapotbankell tartani.

-A telephelyen(Környe 0369hrsz.)kezelhetõ-gyûjthetõ
- hulladék EWC száma:
02 O1 Ol mosásbólés tisztftásoólszánrtaz6iszap
02 01 03 hulladékkávált növényi szövetek
02 01 07 erdõgazdálkodásihulladékok
0201 99 közelebbrõlnem meghatározotthulladékok
020203 Fogyasztásra
vagy feldolgozásraalkalmatlananyagok
02 02 99 közelebbrõlnemmeghatározotthulladékok
02 03 01 mosásból, tisztftásból, hámozásból,centrifugálásbólés más szétválasztásokból
származóiszapok
02 03 04 fogyasztásravagy feldolgozásraalkalmatlananyagok
02 03 05 folyékony hulladékokkeletkezésükhelyéntörténõkezelésébõlszármazóiszapok
020501 fogyasztásravagy feldolgozásraalkalmatlananyagok
02 06 O1 fogyasztásravagy feldolgozásraalkalmatlananyagok
02 06 99 közelebbrõlnem meghatározotthulladékok
2001 08 biológiailag bomló konyhaiésétkezdeihulladékok
2001 25 étolaj zsír
-A rakodásnála rakodásidõtartamáravédõruhátésvédõkesztyûtkell viselni.
-A begyûjtött hulladékról a teroletileg illetékes MgSzH, Élelmiszerlánc-biztonságiés
Állategészségügyi Igazgatóságot negyedévenként- összesített jelentés formájában tájékoztatnikell.
A begyûjtésés szállítássoránaz állati eredetûhulladékszállitójánakbe kell tartani az Európai
Tanács1774/2002/EKrendeletvalaminta 71/2003.(VI.27) FVM rendeletvonatkozórészeit.
Jelenhatározatnem helyettesítia másjogszabályszerinti hatóságiengedélyeket,a mûködés
megkezdésére
a szükségesegyébengedélyekbirtokábanjogosít.
E határozatellen a kézbesítéstkövetõ 15 napon belül az MezõgazdaságiSzakigazgatási
Hivatal Központ (1024 Budapest,Keleti K. u. 24.» elnökhelyetteséhezcímzett, de az
elsõfokú határozatot hozó szervnél, a Komárom-Esztergom megyei Mezõgazdasági
SzakigazgatásiHivatal Élelmiszerlánc-biztonságiés Állategészségügyi Igazgatóságnál
benyújtott 5000 Ft, azaz ötezer forint illetékbélyeggel ellátott fellebbezésselélhet. A
fellebbezéstkét példánybankell benyújtani.

Indokolás

A Kommunális Szolgáltató KFT (2801Tatabánya, Tas v. u. 3. tsz. 2.) kérelmetnyújtott be
2. és 3. osztályba sorolt állati eredetû élelmiszer hulladék szállításánakés kezelésének
engedélyeA rendelkezõrészbenfoglaltak szerinthatároztam,mert engedélyezõhatóságkénta
benyújtottdokumentációalapjánmegállapítottam,hogy a tevékenységvégzésénekfeltételeia
vonatkozóelõírásoknakmegfelelnekA mûködésiengedélymódosítására,a 00064-002/2004.
KEM Állategészségügyiés ÉlelmiszerEllenõrzõÁllomásengedélyébenszereplõEWC kódok
átírásamiatt került sor. Jelenengedélya 20.1/00324/009/2007.
ikt. számúengedéllyelegyütt
érvényes.
Fenti állásfoglaIásomataz Európai Parlamentés a Tanács 1774/2002/EK rendeleteés a
71/2003.(VI. 27.) FVM. rendeletbenfoglaltakalapjánhoztammeg.
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A határozatmeghozatalasorána közigazgatásihatóságieljárásés szolgáltatásáltalános
szabályairólszóló2004.évi CXL. törvény29. § alapjáneljárva,az élelmiszerláncrólés
hatóságiellenórzésérölszóló 2008. évi XLVI. törvény,aMezógazdasági
Szakigazgatási
Hivatal létrehozásáról
és mûködésérólszóló274/2006.(XII.23.) Korm. rendelet13.§.(7)
pontjábanbiztosítottjogkörömnél fogvahoztammeg.

A fellebbezés lehetõségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairólszóló2004.évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésealapjánbiztosítottam.
A fellebbezésiilleték mértékérõl, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése
alapjánrendelkeztem.
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