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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

 
Iktatószám: BK/EBAO/02002-2/2022 Tárgy: 2 és 3. kategóriába sorolt állati eredetű 

melléktermék szállító nyilvántartásba 
vétele (sommás eljárásban) 

Ügyintéző: Deák János Tibor Hiv. szám: - 
Telefon: 06-76/896-338 Melléklet: kereskedelmi okmány 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi 
Főosztály, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, kérelemre indított hatósági eljárás 
keretében meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT. 

 

A Multi Red Logistic Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Ipar 
u. 6.; adószám: 13589305-2-03; cégjegyzékszám: 03-09-112939; FELIR azonosító: AA6410584; 
NÉBIH tevékenység azonosító: NEBIH1022410437; NÉBIH létesítmény azonosító: 
NEBIH6008940793; a továbbiakban Ügyfél) 2. és 3. kategóriába sorolt állati eredetű 
melléktermék szállítót a kérelme iktatási számával azonos számon 

BK/EBAO/02002-1/2022 

számon nyilvántartásba veszem. 

 

Határozatomra az Európai Parlament és Tanács - a nem emberi fogyasztásra szánt állati mellékter-
mékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 
1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - 1069/2009/EK rendelet (a 
továbbiakban 1069/2009 EK rendelet) I. FEJEZET  

9. cikk d), f) pont iii., iv. alpontjaiban, g) 

és h) pontokban felsorolt 2. kategóriába tartozó anyagokra 

10. cikk b) pont iii., iv., v. alpontjaiban, 

c), d), e), f), g), h), n), p) pontokban 

felsorolt 3. kategóriába tartozó anyagokra 

 

vonatkozik. 

Ezen nyilvántartásba vétel a kiadásától számított öt évig, 2027. október 28. napjáig 
hatályos, illetve a feltételek be nem tartása esetén visszavonható. 
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatósága az engedélyest ezzel az azonosító számmal tartja nyilván a 1069/2009/EK 
rendelet 47. cikke szerint az egyéb nyilvántartásba vett felhasználók jegyzékében (XIII. 
szakasz: Nyilvántartásba vett szállítók). 

 

A nyilvántartásba vételt az alábbi feltételekkel adom meg:  

Az állati eredetű mellékterméket szállító járműnek állategészségügyi hatósági engedéllyel 
kell rendelkezniük a 45/2012. VM rendelet 19. § (4) bekezdésének megfelelően. Ezt a 
dokumentumot a járműben kell tartani és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni! 

Az állati eredetű mellékterméket szállító járművet az egyes szállítások után az arra kijelölt 
területen le kell mosni és fertőtleníteni kell! Ezt dokumentálni is szükséges. A mosás-
fertőtlenítést igazoló dokumentumot a járműben kell tartani és ellenőrzéskor fel kell tudni 
mutatni! 

Szállítás dokumentációja, kereskedelmi okmányok: 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet (a továbbiakban 45/2012 VM rendelet), 
15. § (3) bekezdése szerint: 

- Az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során a rendelet 3. mellékletében 
meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló 
kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani. A keres-
kedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója állítja ki. Az 
okmány kiállításához kapcsolódó további előírásokat a 45/2012. VM rendelet 15. § (3)-(5) 
bekezdései tartalmazzák. 

- A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év. 

Szállítási előírások: 

A rakodást végző személy a rakodás időtartama alatt köteles védőruhát és védőkesztyűt 
viselni. 

A begyűjtés csak zárható, fertőtleníthető, szivárgásmentes edényzetben végezhető, amely 
alkalmas a melléktermék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet 
veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő csomagolására. 

A szállítás ideje alatt a csomagolásra, a tárolóeszközre vagy a szállítóeszközre erősített 
címkének a következő feliratot kell tartalmaznia (az aktuálisan szállított mellékterméknek 
megfelelően): 

2. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék, „nem állati takarmányozásra” 

vagy 

3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék, „nem emberi fogyasztásra”. 

A szállító jármű tisztítását és fertőtlenítését a „Tisztítási és fertőtlenítési utasításban” foglal-
taknak megfelelően kell végrehajtani, ennek elvégzését dokumentálni kell. A Tisztítási és 
fertőtlenítési naplót a gépjárműben kell tartani és ellenőrzéskor be kell tudni mutatni! A 
szállító jármű tisztítására és fertőtlenítésére használt eszközöket és szereket erre a célra kije-
lölt és feliratozott helyiségben kell tárolni. 
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A szállítás során a környezet a szállított melléktermékkel nem szennyeződhet, a szállítás 
során keletkező esetleges szennyeződés során a melléktermékek eltakarításáról, a terület 
eredeti állapotába való visszaállításáról a szállító köteles gondoskodni. 

 

Jelentés: 

Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását 
vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles az átvett, illetve átadott állati 
eredetű melléktermék mennyiségét évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 
1-jéig bejelenteni kizárólag elektronikusan az MR jelentési felületén 
(https://allatimellektermek.nebih.gov.hu). Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység 
befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell. 

Határozatom végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi 
Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a 
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy 
ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél 
benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 
keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a 
kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem 
foganatosítható.  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) 
bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § 
értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, 
elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a vitatott cselekményt megvalósító szervnél. 
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ 
weboldalon ki kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen 
elérhető IKR rendszer (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell 
tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig 
csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a 
beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése. 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben 

kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

Tájékoztatom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv valamennyi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy esetében köteles 
biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelynek keretében az ügyfélnek 
lehetősége/kötelezettsége van arra, hogy ügyintézése során ügyintézési cselekményeit 
elektronikus úton végezze, illetőleg nyilatkozatait elektronikus úton tegye meg. Kivételt 
képeznek ez alól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. §-ában felsorolt eljárási cselekmények. Az 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó általános tájékoztatót letöltheti a 
http://bkmkh.hu/uploads/Foldhivatal/Tajekoztato_e-ugyintezesi_kotelezettsegrol.pdf 
link segítségével. 

 

http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

 

Az Ügyfél kérelmet nyújtott be a Hivatalomhoz, amelyben kérte a lejáró állati eredetű 
melléktermék szállítói nyilvántartásba vételének meghosszabbítását. 

A kérelem és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által 2022. október 18-án BK-
05/EBAO/2430-3/2022., BK-05/EBAO/2430-4/2022., BK-05/EBAO/2430-5/2022., BK-
05/EBAO/2430-6/2022., BK-05/EBAO/2430-7/2022., BK-05/EBAO/2430-8/2022. 
ügyiratszámokon kiadott állati eredetű melléktermék szállításra vonatkozó 
gépjárműengedélyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatomat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK rendelete, a 
Bizottság 142/2011/EK rendelete, továbbá a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése 
alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően 
adtam ki.  
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet határozza meg. 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. 
A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § szabályozza. 
 

Kecskemét, időbélyegző szerint 
 Kovács Ernő főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

 Dr. Drozdik Ferenc 

 főosztályvezető 

Erről értesül : 

1. Multi Red Logistic Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, 
Ipar u. 6.) – hivatali kapun 

2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság - elektronikusan 

3. Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály – 
elektronikusan 

4. Irattár 
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3. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez 

Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül 

történő szállításához 

Iktatási szám: ........................................ 

1. Az elszállítás időpontja:      

2. A melléktermék megnevezése*:      

3. A melléktermék besorolása : .................................................................... kategória, az 1069/2009/EK 

európai parlamenti 

és tanácsi rendelet ...................................... cikke ............................................. pontja szerint**. 

4. Állatfaj***:      

4.1. Elhullott állatok esetén azok száma:      

4.2. Szarvasmarha, juh vagy kecske hulla esetén ENAR szám(ok),:      

5. A melléktermék mennyisége térfogatban, tömegben vagy csomagok számában:      

6. A melléktermék származási helye, átadó (állattartó) neve, címe:      

6.1. Átadó azonosító száma vagy ENAR tenyészetkódja:      

7. A szállító neve, címe :      

7.1. Szállító azonosító száma:      

7.2. A szállító jármű rendszáma:      

8. Az átvevő (címzett) neve, címe:      

8.1. Az átvevő azonosító száma :      

9. Származtatott termék esetén 

A feldolgozás jellege és módszerei*:      

Árukód (KN-kód):      

Tételszám: .................................................................. 

Konténer azonosítója: ................................................ 

Csomagolás típusa: .................................................... 

Csomagok száma: ...................................................... 

10. Az áru rendeltetési helyen történő átvételének időpontja: .................................................. 

  

Kelt: …………………………., ………… (év) …………( hónap) …………… (nap) 

................................................ 

átadó (termelő) 

........................................... 

szállító 

..................................................... 

átvevő (címzett) 

Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készült, melyeket két évig meg kell 

őrizni. 

Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi meg, a 

3. példány a szállítónál marad. 
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1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és ezek származtatott termékei, valamint ún. feldolgozott 

állati fehérje esetén az átvevő (címzett) az átadónak (termelőnek) az átvételtől számított 8 napon 

belül visszajuttatja az eredeti kereskedelmi okmány egy másolatát, aláírásával igazolva és 

feltüntetve rajta az átvétel időpontját. 

    *    A 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi 

okmány minta megjegyzések rovatában szereplő megnevezések használatával. 

    **    Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkére és pontjára 

utalni csak 3. kategóriájú anyagok esetén kötelező. 

    ***    Csak 3. kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok 

esetén. 
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