
 

 

 

 

BÉKÉS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: BE/20/2419-8/2016. Tárgy: Komposzttelep működési engedélye 

Ügyintéző: Dr. Gubuznai Tibor 

Telefon: (66) 540-230 Melléklet: Kereskedelmi okmány minta 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16., adószám: 11056218- 2-
04, cégjegyzékszám: 04-09-003599) kérelmére elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben 
eljárva meghoztam az alábbi 

HATÁROZATOT. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által az 5700 Gyula Eleki út 0114. hrsz. alatti szennyvíztisztító 
telepen üzemeltetett állati eredetű melléktermék komposztáló üzem működését 

2021. július 18. napjáig 

03-AH-006 (K) nyilvántartási számon engedélyezem. 

A komposztáló üzemben feldolgozható állati eredetű melléktermék: 
• 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 9. cikk a) pontja szerint 2. kategóriába tartozó 
állati eredetű trágya (hígtrágya) 

Az üzemelés során köteles betartani 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 végrehatásáról szóló 142/2011/EU Bizottsági rendelet 10. cikkében 
és a V. mellékletében előírt követelményeket, különös tekintettel az alábbiakra: 

1. A feldolgozatlan anyag szállítására használt járműveket minden egyes használat után ki kell 
takarítani és fertőtleníteni. A takarítás és fertőtlenítés tényét dokumentálni kell, melyet 5 évig 
szükséges megőrizni A takarítást és fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy elkerülhető legyen a 
késztermék újrafertőződése. 

2. A telephelyen nagy nyomású mosó- és fertőtlenítő berendezést és a gépkocsik teljes 
fertőtlenítéséhez szükséges mennyiségű fertőtlenítőszert kell készenlétben tartani. 

3. Az üzem valamennyi részére vonatkozó takarítási és fertőtlenítési útmutatót kell készíteni, 
illetve annak végrehajtását az üzemelés során dokumentálni kell. 

4. A madarak, rágcsálók, rovarok, egyéb kártevők ellen megelőző védőintézkedéseket kell tenni, 
melyet dokumentálni kell. 

5. A létesítményeket és berendezéseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket 
rendszeres időnként kalibrálni kell. 

6. Az emésztési maradványokat és a komposztot úgy kell tárolni, hogy az újrafertőződés 
elkerülhető legyen. 

7. A telep területének karbantartásáról (kaszálás, gyomirtás) folyamatosan gondoskodni kell. 
8. Az üzem területéről komposztot csak az 142/2011/EU Bizottsági rendelet V. melléklet III. fejezet 

3. szakaszában előírt kedvező eredményű (5 elemi mintából álló tételminősítő) 
mikrobiológiai vizsgálat után lehet kiszállítani. A vizsgált 5 db elemi mintából egyikben sem 
lehet Salmonella 25 gramm vizsgálati anyagban. A komposztálási folyamat figyelemmel 
kísérése céljából vett mintákban az Escherichia coli ( vagy az Enterococcaceae) baktériumok 
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1 elemi mintában lehetnek grammonként 1000-5000 közötti telepszámban jelen, 4 elemi 
mintában számuk nem haladhatja meg az 1000 darabot grammonként. Felhívom a figyelmét, 
hogy a fenti bakteriológiai vizsgálat nem helyettesíthető a környezetvédelmi hatóság által előírt 
(nem tételminősítő) mikrobiológiai vizsgálattal. A vizsgálatokat csak akkreditált laboratóriumban 
lehet elvégeztetni. 

9. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni az emberre vagy állatra átvihető betegségek 
megelőzése érdekében. 

10. Az állati eredetű melléktermékek szállítása az - erre a célra engedélyezett - szállítójármüvekkel 
történhet. 

11. A szállításhoz használt minden egyes járművet a területileg illetékes járási hivatallal 
engedélyeztetni kell, és az engedélyt a járműben kell tartani, ellenőrzés során a hatóság 
kérésére azt be kell mutatni. A járási hivatal engedélye legfeljebb 3 évig érvényes, és nem 
mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A gépjármű szállítási 
engedélyének megújítása az üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik. 

12. Az állati eredetű mellékterméket a belföldi szállítás során - az állati eredetű melléktermékek 
valamennyi tételét - (az üzembe történő be és kiszállításnál is) 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. Az eredeti a végső rendeltetési helyig kíséri a 
szállítmányt. A termelő az egyik a szállító a másik másolati példányt őrzi meg. 

13. A kereskedelmi okmányokat legalább 2 évig meg kell őrizni. A tevékenység végzése során 
bekövetkezett változásokról (partner, telephely, gépjármű változása) haladéktalanul köteles 
hatóságomat írásban hivatalosan értesíteni. 

14. Az átvett és továbbadott melléktermék mennyiségét a tárgyévet követő év március 1-jéig a 
45/2012. (V.18.) VM rendelet 17. §(2) és (3) bekezdésének megfelelően jelenteni kell a járási 
állategészségügyi hivatalnak 

15. Ha az üzemeltető a tevékenységét felfüggeszti vagy azt végleg befejezi, a tevékenység 
felfüggesztésétől vagy befejezésétől számított 15 napon belül azt írásban be kell jelentenie. 

Szakhatóságok előírásai: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BE- 04/10/01228-
2/2016. iktatószám alatt kiadmányozott szakkérdésbeni nyilatkozata: 

„Fenti hivatkozási számú megkeresésük alapján a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula Szent 
László u. 16.) kérelmére, a Gyula Eleki út 0114. helyrajzi szám alatti telephelyen állati eredetű 
melléktermék (trágya) komposztálására vonatkozó működési engedély kiadása tárgyában nyilatkozom, 
hogy a tevékenység további folytatásával kapcsolatosan közegészségügyi szempontból kifogásolható 
körülmény nem merült fel.” 

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BE/39/24677-
002/2016. iktatószámon kiadmányozott szakági véleménye: 

„A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. kérelmező részére a Gyula, Eleki út 0114 hrsz-ú ingatlanon lévő 
komposztáló telep működési engedélyének kiadását az alábbi előírással javaslom. 

A Gyulai Szennyvíztisztító telep területén, a Gyula, külterület 0114 hrsz-ú ingatlanon folytatott állati 
eredetű hulladékok ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó 60977-006/2011. iktatószámú 
környezetvédelmi működési engedélyben, valamint a Gyula, Eleki út 0114. hrsz. alatti telephelyen nem 
veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó BE/40/21694-011/2016. ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakat be kell tartani. ” 

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgató föállatorvosához címzett (1024 Budapest, Keleti 
Károly u. 24 sz.), de hatóságomhoz (Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) 2 példányban benyújtott 
fellebbezésnek van helye. 
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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 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 
10032000-00289782-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő 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 Nonprofit Kft. állati eredetű melléktermékek komposztálás tevékenységére 
vonatkozó működési engedély megújítását kérelmezte tekintettel arra a körülményre, hogy a 03-AH- 006 
(K) nyilvántartási számon kiadott működési engedélye 2016. július hó 12. napján lejár. 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében az 
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)-j) pontjában 
meghatározott üzemek működését - a közegészségügyi és környezetvédelmi szakhatósági 
hozzájárulás figyelembevételével - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
engedélyezi. A jogszabályi előírásnak megfelelően hatóságom a a közigazgatósági hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CLX. törvény 
(továbbiakban Két.) 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szakkérdésbeni állásfoglalást kért a 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és Békés Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmai véleményét 
nem indokolta. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
BE/39/24677-002/2016. iktatószámú szakági véleményét a következőképp indokolta: 
„A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a Gyula, Eleki út 0114 hrsz-ú ingatlanon lévő komposztáló telep 
működési engedélyének kiadásához kért engedélyt. Ezzel kapcsolatban a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály a BE/20/2419-3/2016. 
ügyiratszámú megkeresésében véleményt kért az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságtól a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket illetően. 

Az eljárás során a megkeresés és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam 
meg: 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep területén állati 
eredetű és élelmiszer-ipari hulladékok előkezelését (dekantálás, keverés) és hasznosítását 
(komposztálás) végzi. 
A telephelyen folytatott állati és élelmiszer-ipari eredetű hulladékok kezelésére vonatkozóan a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége 60977- 006/2011. 
iktatószámon környezetvédelmi működési engedélyt adott ki, melynek érvényességi ideje 2023. április 
15. 
Továbbá a tevékenység folytatásához az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 
BE/40/21694-011/2016. ügyiratszámon hulladékgazdálkodási engedélyt adott. A 
hulladékgazdálkodási engedély 2016. május 5. napján jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 

Az engedélyek szerint az átvett hulladékok fogadására, víztelenítésére, komposztálására összesen 6 
db, egyenként 10300 m3 térfogatú, döngölt agyag aljzattal rendelkező medence szolgál. A medencék 
földgáttal vannak elválasztva egymástól, és betonozott rézsűvel rendelkeznek. A 6 db medencéből 
egyidejűleg általában 3 medencét használnak. 
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A medencékbe vegyesen fogadják a hulladékokat, melyek magas víztartalmuk miatt általában 
szippantós autóval kerülnek beszállításra. Ugyancsak itt komposztálják a telephelyen folytatott 
szennyvíztisztítási technológiából kikerülő iszapot is. A dekantálás során leválasztott vizet 
visszavezetik a szennyvíztisztítási technológia elejére. A dekantálás - a fogadott hulladék szárazanyag-
tartalmától és az időjárástól függően - több hónapot vesz igénybe. A művelet végén a hulladék 
szárazanyag-tartalma kb. 50%. A dekantáló medencékből munkagépekkel termelik ki a víztelenített 
anyagot, és áthordják a komposztálás helyszínéül szolgáló medencékbe. A hulladékhoz 
baktériumtörzset kevernek, majd 3-4 m talpszélességű és 2 m magas prizmát építenek. A komposztálás 
6-7 hónapot vesz igénybe, ez alatt 3-4 alkalommal ismétlik meg az átforgatást. A kész komposztot a 
telephelyen tárolják, egy részét gyulai közterületeken, parkokban használják fel. 

A telephely nem védendő természeti érték, nem barlang vagy annak védőövezete, illetve nem Natura 
2000 terület. 
A tevékenység vélelmezett hatásterületén belül nincs zajvédelmi szempontból védendő objektum, és a 
zajforrások zajkibocsátása alacsony. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentés köteles 
légszennyező pontforrás nem üzemel. A bűzhatás a telepi tevékenység sajátos jelentőségű kibocsátása. 
A szennyvíztisztító medencék diffúz forrásnak tekinthetőek, melyek jellege miatt kibocsátási határérték 
nem határozható meg. A szaghatás csökkentésére a hulladékhoz megfelelő arányban Geoferm típusú 
baktériumtörzset kevernek. A baktériumtörzs bekeverése és a hulladék rendszeres átforgatása biztosítja 
a szükséges oxigéntartalmat, megakadályozva a berothadást és az ezzel járó bűzhatást. 
A fentiek alapján minden körülményt egyenként és összességében figyelembe véve, megállapítottam, 
hogy a tevékenység folytatása során - a javasolt előírás, illetve a nevezett engedélyekben foglalt 
előírások betartása mellett - a technológiából származó környezetterhelések kockázata mérsékelt. A 
környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket 
nem sért és a kérelem engedélyezését javaslom.” 

Az ügyfél által csatolt dokumentumok, a 2016. július 14. napján tartott helyszíni szemle (a jegyzőkönyv 
iktatószáma BE/20/2419-7/2016.), az illetékes Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya mint szakhatóság 2016. június 21. napján BE-04/10/1228-2/2016. 
iktatószámon kiadott szakmai véleménye, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya BE/39/24677-002/2016. iktatószámon 2016. június 29. napján 
kiadmányozott szakhatósági hozzájárulása alapján megállapítottam, hogy a Gyulai Közüzemi Nonoprofit 
Kft. Gyula Eleki út 0114. alatti telephelyen működtetni kívánt komposzttelepe megfelel a 142/2011/EU 
Bizottsági rendelet 10. cikkében és V. mellékletében előírt követelményeknek. 

Felhívom a figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a működéssel/ tevékenység folytatással 
kapcsolatos egyéb jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 

Tájékoztatom, hogy a 142/2011/EU rendelet 47. cikke alapján és a 45/2012.(V.8.) VM rendelet 21. § (1) 
bekezdése szerint: 

„21. § (1) A nyilvántartásba vett létesítmények és engedélyezett üzemek országos listáját az 
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének megfelelően a NÉBIH vezeti és 
honlapján közzéteszi az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól kapott adatok 
alapján. ” 

A fentiek alapján az üzem a 03-AH-006 (K) nyilvántartási számon felkerült a NÉBIH 1069/2009/EK 
rendelet szerint jóváhagyott üzemek jegyzékébe. 

Az engedélyezett üzemek jegyzéke az alábbi honlapon érhető el: 

http://www.nebih.qov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku aai/kotelezoen nyilvantartott/1774 

Az állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos jogszabályokban és a jelen nyilvántartásba vételben 
foglaltak betartását hatóságom rendszeresen ellenőrzi a 1069/2009/EK rendelet 45. cikk 1. pontja 
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alapján. Az állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos tevékenység végzése jogszabálysértés esetén 
bármikor megtiltható vagy felfüggeszthető. 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Az engedély érvényességi időtartamát 1069/2009/EK rendelet 44. cikkének (2) bekezdése és a 45/2012. 
(V.8.) VM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. 

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 24. cikkének 1. bekezdésének g) pontja, valamint a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján hoztam. 

Hatóságom hatáskörét a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 
szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 5. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg. 
A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) 
bekezdése szerint. 
Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésének, valamint a 86.§ (1)-(2) 
bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

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 Élelmiszerláncbiztonsági 
Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései 
tartalmazzák. 

Békéscsaba, 2016. július 18. 
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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*: trágya/ hígtrágya 

3. A melléktermék besorolása : 2. kategória, az 1069/2009/EK rendelet 9.cikke a.) 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: ................ kg 

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

6.1. Átadó nyilvántartási száma vagy ENAR tenyészetkódja: ..............................  

7. A szállító neve, címe :  .................................  

7.1. Szállító nyilvántartási száma: - 

7.2. A szállítójármű rendszáma: .......................................................................................................  

8. Az átvevő (címzett) neve, címe: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

8.1. Az átvevő nyilvántartási száma : 03-AH-006 (K) 

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: ....................................................................  ...  ........................................................  

átadó(termelő) szállító átvevő (címzett) 
Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készül és 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. 
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 rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi okmány minta megjegyzések 
rovatában szereplő megnevezések használatával 
** A 1069/2009/EK rendelet (EKR) vonatkozó cikkére és pontjára utalni csak 3 kategóriájú anyagok esetén 
kötelező *** Csak 3 kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok esetén 


