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H A T Á R O Z A T 

 
 
Az Álhubál Nonprofit Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/46.; adószám: 14361384-2-02), mint gyűjtő-

átrakó telep, 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 (továbbiakban: 1069/2009/EK Rendelet) 8., 9. és 10. 

cikk szerinti 1., 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek gyűjtési és tárolási tevékenységét  

engedélyezem 01-AMT-011(Á) nyilvántartási számon. 

A működés során be kell tartania a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük 

származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták 

és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése 

tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet (továbbiakban: 142/2011/EU rendelet) 

IX. számú melléklet II. és III. fejezetben leírt feltételeket, továbbá a 1069/2009/EK rendelet 25. cikkében 

előírtakat: 

1. Az állati eredetű melléktermékek és az azokból származó termékek szállítása során képződő 

kereskedelmi okmányt, vagy egészségügyi bizonyítványt legalább 2 évig meg kell őrizni.  

2. Az állati melléktermék átadó létesítményekről nyilvántartást kell vezetni. 

3. Az üzemben gondoskodni kell a padló, felületek, hűtők, fagyasztók hatékony tisztítási és 

fertőtlenítési lehetőségéről, valamint a szennyvíz elvezetéséről. 

4. Tisztítási eljárást kell kidolgozni és dokumentálni. 

5. Az állati melléktermékeket úgy kell tárolni, hogy keresztszennyeződés ne léphessen fel. 

6. Az üzemben dolgozó személyeknek tiszta, szükség szerint védőruházatot kell viselniük, részükre 

mellékhelyiséget, öltözőt kell biztosítani. 

7. Megfelelő intézkedéseket kell hozni a kártevők elleni védekezés érdekében. 

8. A tárolóedényen láthatón és olvashatón a „nem emberi fogyasztásra” feliratot kell feltüntetni. 

Ügyintéző: Kovács Kitti 

Tel.: 72/795-963 

Tárgy: Álhubál Nonprofit Kft. engedélyezési ügye 

Ikt. szám: BAI/35/917-10/2019. Mellékletek: - 

 Hiv. szám:  



2 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
 7623 Pécs, Megyeri út 24.  7602 Pécs, Pf.: 67. 

  +36-72 795-975  ebf.elelmiszer@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

9. Az állati melléktermékek válogatását úgy kell végezni, hogy az állatbetegségek terjedésének 

valamennyi veszélye elkerülhető legyen. 

10. A hőmérsékleti értékeket figyelemmel kell kísérni, és dokumentálni. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály, illetve a Népegészségügyi Főosztály által megszabott feltételek betartása kötelező:  

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok 

környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint hasznosításáról vagy 

ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

2. A keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: HNyA rendelet) 

megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) részére adatot 

kell szolgáltatni. 

3. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) 

NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak, és ennek igazolását kérjük 

a helyszínen tartani. 

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 57. § (2) bekezdés b) pontban, továbbá 57. § 

(3) bekezdésben, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 9. § (1) – (2) 

bekezdéseiben a munkáltató részére előírt védőoltási kötelezettségnek eleget kell tenni és 

ennek igazolását a helyszínen kell tartani. 

5. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 73. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell 

figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 

39. § (2) bekezdés és a 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az 

egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § 4. bekezdés szerint dokumentálni kell, melynek 

igazolását a helyszínen kell tartani. 

6. A telephelyre vonatkozó munkahelyi kémiai kockázatbecslést a kémiai biztonságról szóló 2000. 

évi XXV. Törvény 19. §-ában foglaltak szerint szükséges elkészíteni. 

7. A takarítás, fertőtlenítés és a telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi 

veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. 

cikk és annak módosításáról szóló 830/2015/EU rendelet I. cikk szerinti megfelelő tartalommal 

kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen 

kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a vegyi anyagok regisztrálásról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet 35. cikke szerint. 

8. A telephelyen felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett 

tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése és 13. számú 

melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakmai Információs 

Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya felé kell megtenni és ennek igazolását kérjük a helyszínen tartani. 
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9. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 

7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell 

jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a 

munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. 

melléklete szerint. 

Az engedély 2024. december 11-ig érvényes, azonban a feltételek kedvezőtlen változása esetén 

visszavonható. 

Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

Jelen határozat ellen azonban a közlést követő naptól számított 30 napon belül, bírósági jogorvoslati 

kérelem benyújtásának van helye, melyet 4 egyező példányban kell előterjeszteni. A bírósági jogorvoslati 

kérelmet a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva a Pécsi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (7621 Pécs, Jókai u. 10.) címezve, a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztályához (7623 Pécs, Megyeri út 24.) nyújthatja be.  

A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó 

szervnél; a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti. 

A bíróság a jogorvoslati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az Álhubál Nonprofit Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/46.) kérelmet nyújtott be 2019. november 14-én 

a Baranya Megyei Kormányhivatal ÉBFF Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához 1., 

2. és 3. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermékek gyűjtési és tárolási tevékenység engedélyének 

meghosszabbítása iránt. 

A benyújtott dokumentációk, a telephelyen 2019. november 27-én tett helyszíni szemle során felvett, 

BAI/35/917-5/2019. iktatószámú jegyzőkönyv alapján, illetve a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Népegészségügyi Főosztály által 

kiadott szakvélemény alapján megállapítottam, hogy az engedélyt kizáró tény vagy adat nem merült fel, 

így a rendelkező részben leírtak szerint döntöttem.  

A Kérelmező korábbi „AH” jelölésű nyilvántartási száma a jelenlegi „AMT” jelölésre módosult. 

Jelen engedély nem érinti a működéssel/tevékenység folytatással kapcsolatos egyéb jogszabályban 

előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 

A működés feltételeit a 1069/2009/EK Rendelet, a 142/2011/EU Rendelet, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény, a HNyA rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. Törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet, az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet, a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény, a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet, a veszélyes anyagokkal és 
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a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról 

és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának 

részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet írja elő. 

Jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) bekezdése, és 81. §-a szerint hoztam meg, amely az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján a 

közléssel véglegessé válik.  

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 25. § (1) 

bekezdésében, 27.§ (1) bekezdés d) pontjában és a 34. § (1) bekezdésben d) pontjában, a 45/2012. (V. 

8.) VM rendelet 18. § (3) bekezdésében és a 1069/2009/EK rendelet 23. cikk 1. bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § d) 

pontja, 20. § 1) bekezdés c) pontjában leírt illetékességem alapján hoztam meg. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zártam ki. A keresetlevél 

elektronikus úton történő benyújtásáról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 1. pontja, 17. a) pontja, 2. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 

(3) bekezdései rendelkeznek.  

Pécs, 2019. december 12. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:  

 

 

 Dr. Gál Zoltán 

 főosztályvezető 

 

     

   

Határozatot kapják: 

1. Álhubál Nonprofit Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/46.)  

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály (7623 Pécs, Megyeri út 24.) 

3. NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) 

4. Irattár 
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