
 

 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK 
GYŰJTŐHELY 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 

4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. 

 



 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM 
rendelet (a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet) 13. § (7) bekezdése szerint a következő 
működési szabályzatot készíti: 
 

Telephely tulajdonosa: 

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u.10.) 

Telephely üzemeltetője: 
Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u.10. ) 
 

Települési gyűjt őhely elhelyezkedése: 
Újfehértó Külterület 0551/85 hrsz. 
 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 8:00-16:00 
szombaton: 8:00-12:00 
 

Települési gyűjt őhely elérhetősége: 
Név: 
Telefonszám: 

A gyűjtőhely a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek begyűjtésére szolgáló 
olyan létesítmény, ahol az ideiglenes tároláson kívül egyéb műveletet nem végeznek, és ahonnan az 
állati eredetű mellékterméket további kezelésre, illetve feldolgozásra engedélyezett létesítménybe 
szállítják el. 
 

A települési gyűjtőhelyen összegyűjthetők 
a) a kis étszámú állattartó telepeken elhullott állatok hullái, 
b) a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 

és - értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelői élelmiszer-
előállításból származó állati eredetű melléktermékek, továbbá 

c) az elhullott kedvtelésből tartott állatok hullái, 
ha az állattartó, illetve kistermelő ezen állati eredetű melléktermékek tárolásához nem rendelkezik 
megfelelő telephelyi állati melléktermék gyűjtőhellyel. 
 

A gyűjtőhely létesítése kellő távolságban van a település lakó övezetétől, ugyanakkor könnyen 
megközelíthető, akár gépjárművel is közútról. 
A telephely határvonala folytonos drótháló kerítéssel körbe kerített, gépjármű közlekedésre is 
alkalmas zárható kapubejáróval ellátott. 
A melléktermék gyűjtése 400 négyzetméteres területen, 2 m magas vaskerítéssel (négyzetrács hálós), 
zárható kapubejáróval határolt területen történik. 
A peremmel ellátott betonozott helyen időjárás álló, zárható ponyvaszerkezetes (mobil) tároló került 
kialakításra. 
A mérlegeléshez 3.000 kg méréshatárú hiteles elektromos hídmérleg áll rendelkezésre, mely a 
gyűjtőhelytől 220 m -re helyezkedik el, ahol az átvételre alkalmas szociális lakókonténer is található. 
A lakókonténer irodahelységként, szociális blokként (hideg-meleg vízzel is ellátott) és tároló 
helyiségként, valamint raktárként áll rendelkezésre a dolgozók részére. 



 

1.Átvétel menete: 
 

Átvétel kizárólag Újfehértó Város közigazgatási területéről történik. 
Átvételre nyitva tartási idő alatt van lehetőség, rendkívüli esetben a telephely dolgozója értesítendő 
intézkedésre, átvételre (a mindenkori telephely dolgozója elérhetőségét jól látható helyen a bejáratnál 
is ki kell függeszteni). 
Rendkívüli eset pld. a közúti baleset esetén elhullott állat hatósági állatorvos által elrendelt átvétel. 
Fertőző betegségben elhunyt, vagy levágott állat esetében a járási főállatorvos határozza meg a 
keletkezett állati eredetű melléktermék, a fertőzött takarmány elföldelésének módját vagy 
ártalmatlanítás céljából kijelölt feldolgozó üzembe szállítását, elhelyezését, ártalmatlanításának 
módját, a települési gyűjtőhelyen a fertőzött állati hulladék nem helyezhető el. 
A beszállított állati hulladékot a telephely dolgozója csak mérlegelést követően veheti át. A lemért 
hulladékról sorszámozott mérlegelési jegyet köteles kiállítani (1. pld-t a beszállítónak kell átadni, 
melyben a hulladék megnevezését és tömegét (kg-ban) feltünteti, szerepelteti az átvevő nevét, az 
átvétel idejét, melyet mindkét fél aláírásával igazolja. 
A települési gyűjtőhely dolgozója az átvett állati eredetű melléktermékekről igazolást állít ki. A 
sorszámozott igazolás 3 pld -os, melyből az első kerül átadásra a beszállítónak. Az átvett állati 
hulladékról a mérlegelési jegy alapján a települési gyűjtőhely dolgozója nyugtát állít ki. Az átvétel 
során beszedett díjak elszámolására az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának 
rendelkezései az irányadóak. 
A beszállító kérésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán a települési gyűjtőhelyen kapott 
dokumentumok bemutatása mellett számla kerül kiállításra. 

2. Tárolás: 
 

Az átvett hulladékot lehetőség szerint az arra rendszeresített konténerben, nagyobb testű állat esetén a 
zárható ponyvaszerkezetes tárolóba kell elhelyezni. 

3. Átadás menete: 
 

Az állati melléktermék begyűjtését követően a telephely dolgozója a hulladék mennyiségének 
figyelembe vételével a lehető legrövidebb időn belül megszervezi a keletkezett hulladék elszállítását 
az ATEV-vel. 
A kapcsolattartás során lehetőleg a körjáratot kell előnyben részesíteni. A telephely dolgozója az 
előírásoknak megfelelően köteles kiállítani a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3. sz. melléklete szerinti 
kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül történő 
szállításához elnevezésű sorszámozott nyomtatványt. 

4. Takarítás, fertőtlenítés: 
 

A telephely dolgozója napi rendszerességgel köteles a begyűjtőhely, valamint a hulladékgyűjtésre 
szolgáló konténerek és környékének fertőtlenítését elvégezni, valamint köteles a lakókonténer (iroda, 
mosdó, WC, zuhanyzó, szociális blokk) tisztán tartását elvégezni. 



 

Telephely dolgozóinak egyéb feladatai: 

- a terület zöldfelületének kezelése (fűnyírás), 
- tisztító és fertőtlenítőszerek szakszerű tárolása, használata, 
- egyéb, a telep működésénél használatos dokumentumok vezetése, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási bizonylat kiállítási feladatok ellátása, 
- állati melléktermékek mérésére használt mérleg szakszerű kezelése, 
- jogszabályban, hatósági előírásokban foglaltak maradéktalan betartása. 

 

Telephely dolgozói felelősek: 

- a telep előírt, szakszerű működéséért, 
- tárolók, épületek (ponyvaszerkezetes tároló stb.) állagának megóvásáért, 
- hulladékgyűjtésre szolgáló konténerek állagának megőrzéséért, 
- telephely, iroda környékének tisztán tartásáért. 

 

Telephely dolgozói kötelesek: 

- munka és védőruhát viselni, azok tisztítását, fertőtlenítését az előírásoknak megfelelően 
elvégezni, 

- munkahelyére megfelelő higiéniai és beszámítható állapotban érkezni, 
- balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartása, 
- előírt védőoltásokat beszerezni, 
- állategészségügyi törvény, illetve a telephely működését szabályozó rendeletek, szabályzatok, 

hatósági előírások betartása. 
 
 

Az állati melléktermék begyűjtésének, átvételének díjait jelen működési szabályzat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 

Jelen szabályzatot Újfehértó Város Képviselő-testülete a 125/2015. (VI. 24.) számú határozatával 
fogadta el. 
 

Jelen működési szabályzat a települési gyűjtőhely működési engedélyének jogerőre emelkedése napján 
lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Újfehértó, 2015. június 24. 
 
 
 
 

Nagy Sándor 
polgármester 



 

1. sz. melléklet 

Újfehértó települési állati melléktermék gyűjt őhelyen az állati melléktermék 
begyűjtésének, átvételének díjai 

 
Átvett állati tetem súlya (kg) Díja (Ft) 

0-100 500 

101-200 1 000 

201-300 3 000 

301-400 4 000 

400 felett 
5 000 

 


