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HIRDETMÉNY 
 

Állati tetemek elhelyezése 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Veszprém Megyei 
Igazgató Fıállatorvosa felhívása értelmében értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy   
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény  
„19. § (1) bekezdése szerint: 
 Az állati eredető melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles 
annak elszállításáról, ártalmatlanná tételérıl az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban elıírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - 
annak felhívására - az állati eredető melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott módon történı 
végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
a) ha az állati eredető melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredető 

melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési (fıvárosban kerületi) önkormányzatot, 
b) közterületen a települési (fıvárosban kerületi) önkormányzatot, 
c) közúton a közút kezelıjét 

terheli. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az önkormányzatnak, illetve a közút 

kezelıjének megtéríteni. 
(4) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendı állatbetegség) megelızése, 

felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredető melléktermék ártalmatlanná tételérıl az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv intézkedik.” 
 
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredető melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet értelmében:  
 
„9. § (1) Az elhullott kedvtelésbıl tartott állatok és a lófélék hullája 

a) az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék hullájának kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhetı a 
10. § (2) bekezdése szerinti feltételek betartásával, 

b) a kedvtelésbıl tartott állatok kegyeleti temetıjében (a továbbiakban: kegyeleti temetı) elföldelhetı, vagy   c) 
engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetıben, illetve lófélék esetében égetımőben elégethetı. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti elégetést követıen a hamvak az állattartó ingatlanán elföldelhetık. 
(3) Kegyeleti temetı létesítését az építésügyi hatóság engedélyezi az 1. mellékletben foglalt feltételek. 

… 
10.§ (1) Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kislétszámú állattartó 
telepeken (a továbbiakban: kislétszámú állattartó telep) elhullott baromfit, nyulat, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac 
hulláját az állattartó saját telkén - évente legfeljebb 100 kg össztömegig - elföldelheti. 

(2) Elhullott állatok elföldelése ott végezhetı, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem 
emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi 
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos 
ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie. 

(3) Az évente ilyen módon elföldelt elhullott állatok fajáról, koráról és becsült tömegérıl - a 9. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak kivételével - az állattartó köteles nyilvántartást vezetni, azt legalább két évig megırizni, és az eljáró 
hatóságnak ellenırzéskor bemutatni. 

(4) A fentieknél nagyobb mennyiségő, illetve a nagyobb egyedi testtömegő állatok hulláját közvetlenül vagy a 12.§-
ban foglaltakkal összhangban települési állati melléktermék győjtıhelyen (a továbbiakban: települési győjtıhely) 
keresztül az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elıírásai szerint engedélyezett létesítménybe kell 
szállítani.”  
 
A község önkormányzati közterületein talált – ismeretlen tulajdonú - állati tetemek elszállítását az 
Önkormányzat végzi. 
 

Az elhelyezéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhetı naponta 8 - 16 óra között:   
30 / 2276-966 telefonszámon. 

 


