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TÁJÉKOZTATÁS 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a dunaföldvári 

0220/30 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található állati tetemek elhelyezésére 

szolgáló gyűjtőhely (dögkút) működését Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 202/2019. (XII.16.) KT számú határozatával azonnali hatállyal megszűntette! 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) 

bekezdése alapján: „az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének 

– tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni.”  

 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 45/201.(V.8.) VM rendelet 9.§ (1) a) pontja alapján az 

elhullott kedvtelésből tartott állatok és a lófélék hullája az állattartó ingatlanán, az elhullott 

lófélék hullájának kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető, a 10. § (2) 

bekezdése szerinti feltételek betartásával., és a 10. § (1) bekezdése alapján az Állat-

egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kislétszámú 

állattartó telepeken elhullott baromfit, nyulat, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját az 

állattartó saját telkén – évente legfeljebb 100 kg össztömegig – elföldelheti. 

 

A dunaföldvári lakosság részéről beszállítható állati tetem, állati eredetű melléktermék az 

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. solti telepére (Telephely címe: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip, Tel.: 

+36-78-586-600, Nyitva tartás: H-Cs: 8:00 – 14:00, P: 8:00 – 12:00, Sz–V: Zárva). A 

beszállított tetem mérlegelését követően a helyi pénztárban lehet kifizetni az ártalmatlanítás 

díját, melyek kategóriánként eltérőek: 1. kategória (marha, kecske) 83,-Ft+Áfa/kg, 2. kategória 

(kutya, sertés, ló) 71,-Ft+Áfa/kg. 

 

A szabálytalanul elhelyezett állati tetem vagy állati eredetű melléktermék tulajdonosa ellen 

hatósági eljárás indul, a bírság mértéke az elkövetett cselekménytől függően 15 ezer forinttól 

10 millió forintig terjedhet (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 59.§. (1) bekezdés b./pont.). Az eljárást az illetékes élelmiszer-felügyeleti hatóság 

folytatja le.  

 

Az Önök és az állategészségügy érdekében kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és a 

jogszabályok maradéktalan betartását! 
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