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Koít/tÁRoíil_EszTERGolM lMEGYEI KoRinÁNYHlVATAL
ELELMlszERLANc,BlzToNsÁGl És ALLATEGÉszsEGÜGYl lGAZGATósÁGA

KFl]00]0]]-000],]0]] TáIg],: L]ngedély á]lali eredetii
Be]lékcrmék beg]űjlésére

f.i]e)inta7iij

vlKo§! TRANS Kfr

A \llxo\,l TR]r\s Kft (2300 Tai,binY..']'áncsic§ Ní, u.], !dó§2áú: l0.136019,2_11)
lészéle Euró]]!] P!]]a 1. 1 ój a lafui!: i n.nr enrberi f.3},sztisfu s2í áL]ali

nrcllóki..nókck]. & J b€lóLiik szi.na7o t.flnék.krc YoDatkozó e!és7sóeügyi szabályok
nregállapilt]sfiól és a7 ]77,1/]00]/!K rcndelel hllil],on \i!ül helrezéséról s7nló
l0ó91]009/EK rendelglén.k a 3 9 l0 ci|kóbcn n]cgh.liíozon 1, 2, 3, kaleeór]ába ianozó
anyaeok beg,\,iiirésé1, szál|ililslil, valdolirí xfl enr.déll},el Fndelkezó ííalna enó,
lcldo|!o2ó, g}iúlóír.kó, \a3y k.m]].\ZLi]{i létedl]nénybe (óíénó sznl]itásál

.ngcdólrezen

az alábbiak beia ása rn.] j.tt :

Al áljJli mellékteanékck. be_lyiiitése ca( i t.rfullók he]ycin lólÉnnet A beeyújlötr á]lali
eicd.tii hu]ladékol LiZfió]a,9 .óscdólyczc! lildol_!oZó ilZ.mbc il]eh,e áí.lmatLaniló üdnjbe
l.het §zál]itxni, 

^z 
ériú.l1 iizcnrnrcl 57cí7ijdéí kel] kiJhi

A7 ilLBtjnreLléLlené]r átadaisíróla§éleléú]|apraliész nyi]!ántfulásl Lell vczetni. u átadáy
xtvétel hel],ének, á huL]adók ctrnlisé!J|ek és a, álada§ álvóieldát,nának fe]lüntelésélcl, A
n_\ il\ ántarlás 3LlPiín. a hul]!iék n]o,non kó!e'[etó leg]en,

^z 
t]]lalj nellóktc.fiikck szállilása eselén ! s7állitDányl nlixien eserben a 45/2012,(v.8,)

VV lc drl, , , ,,, ,,, Kr.r.trd.lhinkmal!nJl, . ' |,,.1,,.
_Az álvéteLijeg}en (kercsk.dc]fii olf,án}) G] kc]l 1iintetni .z;it|clt hulladék Ewc kódiát. a

gépkocsi rendszámál,. ciláL]omáí. !7 ]j§,eí hlllJdék.szlálvbá sololásft ,

_A teGkeo),ségg€l kap.s.]atos doLiun.DlumOla15 évi! ne! kell ólizn]
_A bce!ú]tótl állalimeIlékemreket s7áLlii:i§a a lii'ínyozcl !es2élyeztetósél és §Zennyezóddsél

kiziíó mt]don, aZ 
'illalceiszsésii3ri. 

|.ó7cgész\égiigvl kijVelelnjén,Yck. betarlásával 1örlénhct.
_Az áll!1i erddelű nellóktcnnik s7á]lhása i üa!óságok állal cnecdél!ezett 3épjármúvel
tönónhct. 

^ 
[iadoll hasznilal] c.g.dól! a brlalmjenredél] éNénrességének lejánakor neg

_A szállitó kiil€lés g.ndoskodnia szá]liló á niiVek me!leleló 1isnnásáól és fcrlódeniléséíól,
eolat mindie tGzta állapo$an tclL ldnrni 

^ 
s2álLilűlak iúsos takarílási. fffótlenilési

ulasnássa]kcL]í.n!i.lkeznic.n.lyuck\cgFhailisilbl)lnra1o!andohmentálnikell.
_^ liszta és szennyezell edé.J.ket l s7á]lnóiálnűbenrérbe! el!ála§7Na kcli sállilani,
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A bcgyújtós ús s7álljtássollt uállati.rcdelü )rulladék száL]itójánakbekeuiarbni e Euí]pai
'I'Jnács 106912009/tK i l]2/20ll'EL rend.]ct valaniú a 45/20]2, (v 8,) vM Énde]el.

Jele! e!!el]él]enr ! ki:illná! natjáú] szjnnon 5 ó\ig ér!én!es, illctve a leltételek
kcdv.zol]cI ala|iu ása esele| vissza\onhani
]elen halarozal !em he|)clesiti a ].á§ jLrBs7,hilj, s7.ri]ni batnági engedélyckct. a múködés
ncelczd.s.lc. sziiksc_les c_g\ éb en8edél\ e]. h|oLáblnjo8osit
l l. /r.lc, . \.,o. . l, f, ,,',,l o \c, ,, ll. r,,,Pr, .-b, ol,ó!
Hi\alál1l02,1Bldapcsl, KclctiK. u ],r )c]nökéhez cnnzcn, de aZ elsólokú halározatol nozó
szelnél. a Komáfuní|s7rcrg.fr mcgyci Kormán]lljratal Elelnriszellánc bjíonsági és

A]latceés7sé!ü3)j lgazllt]siigniil (2300'lalJbiinja. c}ini l 29)bcnyiúlolt 5000 Ft, üú
öiezeí lo.in( illeléLbél)eggel él]nlot l'ellebb.7ass.|élhet A Jillcbbczó§ kél pétdányban kell

^úLodásnái,ar 
odás idó! lúál! \édóruhilós védókeszlrút k!]lliselni

_A bcg!újtón állati nrc]lékt.rmóklol ! tcii].t]Lcc illcIikcs Komrányhivatal !lelnis7úlínc-
tji7tonsitgi ós AlLatc!észsélugli lgazg.tósa_lll é\enle egy alkalonnal a lir8!ólcl küvetó
náJciUs l_ig -.sszesile! jcl.nlós 1onná ábú . iii ékoztatDi kclL,(,15/20l2, (v.8,) vM rende]el

A vlKoM TR{NS Kfi (2800 T.tabnbYn. Tíncsics Ní, ü,l. ldószift: 10136019-r-11)
kérelmel n]úi1o( he íllllj .I.dclii n]. ]ó[le.nék, gyújtésére és szíllitására vo.alkozó
en_gedél) nr._!adás:iho, \ kór.hn.l ]7 EvaL Duntníúlj Köíyezesédcnni és vizügyi
F.lú_q].lósóg icft. .t h3tasknr és jlLelékesség hiinyában A fcnli ikh1,1§zín Cgybe! a xlt

^ 
reódelkczó lészb.n fo_llahak szerinl haldro^am és a 20]2-bcn kiadott engedélycmel

úódosnofunl. nrcí elredélyezó hatósás[ónt ! bcn),ililoí d.kumentáció alapján
nregálLlPil.túl. hógy a t.vók.n}§é_9 vélzésének fellélelei a lonaikozó e!óirásokrak
nregFlelnek, A xll l 00] /00,18:] 000l/20]2, iln.tószámú Határczat lralályál leszli,

Fenti áIlásfoelalísomal az EuróFi la anrenr és a Tanács a n.m cfibcri logyasztáía sánt
állali fueuékeínókckíc ó§ a bc alük s7ármazó lernékekE lonalkozó cgészségü_qyi szbályok
nl€álLapnásáról és az ]77,1]2002/lrK rcndelcl hBlályon ki!ü] helyezésóről szóló
]069/2009/EK.. l42l]0l]1EK rendelete és a,]5r20l2 lv 3.) vM reDdeleúen loglallak

A h xll]nrzal .]egh. Zjl,la s orin i kó 7 iga7gliás i h atósági c | árás és szo lgáhalás iltal áno s

s7rbálydn!]sfu]ó ]004 é\i cxl. ti'fl,Jn! 29. .i lláp ánclirrla, u élelnisrcdáncró]ós
hatósfuj lelüayeletéíii] sz]l(] ]003 évixLvI Ióíón!.]4 §(l)bckc7désed)ponüábú,a
lö!álos i és nreryei ko nrá n) hn ala lok jnezóg, dxs ág i s7ak jg.7.gatási szerve inek klj cl ö léséíó ]

s7nn] ]28/20l0 (xll.27 ) 
(om renddd4, §ó56 §. pontjnban bizL.snoíjogköiónnél loraa

A lellebbÉlés lehetósógét a közig,gaúsj hatjsági eliárás és szolgáhatás általijms
szbálanólszóló 200,1, éri cXL. tiirvény98. § (2) bckc7dósc a]ap.ján biáositottanr,



l 1tllebbaési ill€ték nértékéói,
bekezdés alapján Éndelk€ztcn,

va]memyi Jórási lóálaLórvos

xcul töNény 29, § (2)
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