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Ügyint.: 

 

    

Béres Spedíció 2002 Kft. 
Helvécia 
Gazdasági dűlő 11. 
6034 
 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, mint  eljáró állategészségügyi hatóság, a 
Béres Spedíció 2002 Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 11.) által benyújtott kérelem ügyében indult 
eljárásban meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 
 

A Béres Spedíció 2002 Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 11.) sz. alatti ügyfél részére engedélyt adok az 
Európai Parlament és Tanács 1069/2009/EK rendelet I. Cím I. Fejezet 4. szakasz 10. cikkben felsorolt 2. és 3. 
kategóriába tartozó anyagok szállítására, az alábbi kikötésekkel: 
A tevékenység folytatásakor a közúti szállításban az alábbi forgalmi rendszámú gépjármű vehet részt a 2022. 
10. 11 –án/én elvégzett hatósági helyszíni szemle alapján:  
 

Béres Spedíció 2002 Kft.  6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 11. sz. alatti telephelyen tartott az ügyfél 
tulajdonát képező 

 

NRZ-663 forgalmi rendszámú 
 

MAN  gyártmányú, TGL 03  típusú, WMAN14ZZ9BY269391 alvázszámú 
 

gépjárműre engedélyezem, 
 

hogy a 1069/2009/EK rendeletben 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékként besorolt hulladékot 
szállítson az alábbi kikötésekkel: 

 a rakodást végző személy a rakodás időtartama alatt köteles megfelelő védőruházatot viselni, 

 a szállító edényzetet el kell látni megfelelő felirattal, 

 lerakodást követően a szállító gépjármű csak megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után hagyhatja el a 
telephelyet, a telephelyen nagynyomású mosó- és fertőtlenítő berendezést és legalább a gépjármű 
egyszeri teljes fertőtlenítéséhez szükséges mennyiségű fertőtlenítő anyagot kell biztosítani, 
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 jelen engedélyt a jármű okmányaival együtt kell tartani és azt ellenőrzéskor bemutatni, 

 ezen engedély visszavonásig, illetve legfeljebb három évig 2025. 10. 17.-ig érvényes 
 
 
Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 
sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata 
érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az 
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 
joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-
kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. A határozat 
végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
 
 

INDOKLÁS 
 
 

Nevezett ügyfél kérelmezte a(z) MAN  gyártmányú, TGL 03  típusú, WMAN14ZZ9BY269391  alvázszámú, 
2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermék szállítására történő használatának engedélyezését.  
Az ügyfél által csatolt dokumentumok és a szállítóeszköz vizsgálata céljából megtartott hatósági szemle során 
megállapítást nyert, hogy a 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermék szállításra működtetni kívánt 
gépjármű megfelel az 1069/2009/EK rendelet előírásainak.  
A Béres Spedíció 2002 Kft. tulajdonát képező gépjármű kielégíti a 1069/2009/EK rendeletben foglalt 
előírásokat.  
A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási hivatal előzetesen a 
142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A járási hivatal 
engedélye legfeljebb három évig hatályos. A járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az egyéb 
jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. 
 
Fentiek alapján az engedély kiadásáról a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.  

 

Döntésemet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4), valamint 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 
81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.  

 
Hatáskörömet és illetékességemet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése, a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 13. § g), 14. § (5) bekezdése, és a 3. számú melléklete biztosítja.  

 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, 118. § (1)-(3) bekezdése 

alapján biztosítottam, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) pontja alapján. 
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A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
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. 
 
 
Kecskemét, időbélyegző szerint 
 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

 

 

…………………………………….. 

Bercsényi-Dobos Melitta 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Béres Spedíció 2002 Kft. 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 11.   
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Főosztály, Kecskemét 
3. Irattár 
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