71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
Állati hulladékok osztályba sorolása
3. § A 2. osztályba sorolt állati hulladékok a következõk:
a) trágya, hígtrágya;
b) valamennyi állatfajtól származó bendõ és béltartalom;
c) a 2. § g) pontjában foglalt vágóhidaktól eltérõ vágóhidakról vagy a 2. osztályba sorolt állati hulladékot
kezelõ és feldolgozó üzemekbõl származó szennyvíz kezelésekor összegyûjtött valamennyi állati hulladék,
beleértve a rácsszemetet, a homoktalanításból származó anyagot, a zsír és az olaj keverékét, a
szennyvíziszapot, valamint csatornaiszapot;
d) elhullott, leölt, halva született - az 1. osztályba sorolt állati hulladékoktól különbözõ - állat, vetélt
magzat, magzatburok vagy bármilyen okból meg nem született állat;
e) normál vágással levágott kérõdzõk vére;
f) más jogszabályokban meghatározott vegyi szennyezettségek vagy állatgyógyászati készítmények
maradványait határérték feletti mennyiségben tartalmazó élelmiszerek;
g) horgászcsali gyártási maradék;
h) a lámpázás után ki nem kelt tojás;
i) tejipari szennyvizek tisztításából származó zsíros iszap;
j) állatklinikákon, állatkórházakban, állatorvosi rendelõkben keletkezõ 1. osztályba nem tartozó állati
hulladékok;
k) a 2. osztályba sorolt állati hulladéknak a 3. osztályba sorolt állati hulladékkal alkotott keverékei;
l) az 1. osztályba sorolt állati hulladéktól vagy a 3. osztályba sorolt állati hulladéktól különbözõ
(vágóhidakon, húsfeldolgozókban, a szállításban, fuvarozásban, az állati alapanyagot felhasználó
konzervgyárak, hûtõházak területén és kereskedelemben keletkezõ) állati eredetû hulladékok.

A 2. osztályba sorolt állati hulladék kezelése
6. § (1) A 2. osztályba sorolt, a 3. § c)-l) pontjaiban felsorolt állati hulladékokat - az állomás által
engedélyezett - kezelõ és feldolgozó üzemben kell kezelni, a 4. számú melléklet III. fejezetében foglalt 1.
módszert követve, és a keletkezõ fehérjetartamú hulladékot szerves trágyaként vagy talajjavítóként a külön
jogszabályokban foglaltak szerint lehet felhasználni, illetve a keletkezõ hulladékot biogáz vagy komposztáló
telepen lehet felhasználni.
(2) A trágyát, hígtrágyát külön jogszabály szerint kell kezelni.
(3) Bármely állatból származó bendõ, gyomor és béltartalom nyersanyagként felhasználható komposztáló
vagy biogáztelepen, vagy külön jogszabály szerint kell kezelni.
(4) Amennyiben a 2. osztályba sorolt állati hulladékoknak az (1)-(3) bekezdés szerinti kezelése nem
oldható meg, azokat ártalmatlanítani kell közvetlen, vagy a feldolgozást követõ (közvetett) égetéssel, vagy
2005. december 31-ig ártalmatlaníthatóak állati hulladéktemetõben is;
7. § (1) Az elhullott baromfit, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját, az állattartó saját telkén - évente
legfeljebb 50 kg össztömegig - elföldelheti, ha fennállnak az 5. § (2) bekezdésében foglalt feltételek. A
felsoroltnál nagyobb mennyiségû, illetve a nagyobb egyedi testtömegû állatok hulláját engedélyezett állati
hulladékgyûjtõ, gyûjtõ-átrakó telepre vagy kezelõ üzembe kell szállítani.
(2) Azon állati hulladékokat, melynek szállítása jelentõs köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár el
kell földelni, errõl az állomás, a körülmények, illetve a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével
dönt.

Állati hulladékok begyûjtése és szállítása
9. § (1) Az állati hulladékokat keletkezésüket követõ 24 órán belül össze kell gyûjteni, és el kell szállítani
állati hulladékgyûjtõ helyre, vagy gyûjtõ-átrakó telepre, vagy kezelõ és feldolgozó üzembe, állateledelt,
mûszaki terméket gyártó üzembe, biogáz- és komposztáló telepre, állati hulladéktemetõbe vagy az e rendelet
szerint engedélyezett egyéb létesítménybe. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem

nagyobb össztömegû kedvtelésbõl tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá 3 hetesnél fiatalabb
elhullott malacra, szopósbárányra, kecskegidára, borjúra, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon
állati hulladékokra, melyek szállítása jelentõs köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár, ha azokat
elföldelik.
(2) Az állati hulladékok begyûjtési és szállítási tevékenysége az állomás által kiadott engedéllyel
végezhetõ.
(3) A szállítójármû megfelelõségét a hatósági állatorvos negyedévente köteles ellenõrzi.
(4) Az állati hulladék termelõjének, birtokosának, szállítójának, kezelõjének be kell tartania az 1. számú
melléklet állati hulladékok gyûjtésére, szállítására vonatkozó követelményeit.
(5) Az 1. és 2. osztályba sorolt feldolgozatlan állati hulladékokat csak ártalmatlanítás (feldolgozás)
céljából lehet az országból kivinni, a Környezet és Természetvédelmi Fõfelügyelõség engedélyével. Az
engedélykérelemhez csatolni kell a fogadó ország engedélyezõ nyilatkozatát. A szállítmányt a fogadó ország
által meghatározott szempontok alapján kiállított, és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által jóváhagyott állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.
(6) A 3. osztályba sorolt feldolgozatlan állati hulladék az országból a szállítmányt a fogadó ország által
meghatározott tartalommal kiállított és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott
állat-egészségügyi bizonyítvánnyal vihetõ ki.

1. számú melléklet a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez
Az állati hulladékok gyûjtésére és szállítására vonatkozó követelmények
1. Állati hulladékok gyûjtésére és szállítására vonatkozó általános követelmények:
a) minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy az 1., 2. és a 3. osztályba sorolt
állati hulladékok azonosíthatóak legyenek, és azonosíthatóak maradjanak a gyûjtés és a szállítás folyamán;
b) minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak elõsegítése érdekében, hogy az 1., 2. és a 3.
osztályba sorolt állati hulladékok szelektíven gyûjthetõk és kezelhetõk legyenek;
c) az állati hulladék birtokosa köteles a hulladékot úgy gyûjteni, hogy az elszállításáig köz- és állategészségügyi kockázatot, illetve környezeti károsodást ne okozzon;
d) az állati hulladékokat zárt, csorgás-, csepegésmentes tartályokban vagy jármûvekben kell gyûjteni és
szállítani. Az állati hulladék szállítására szolgáló szállítóeszközt a hatósági állatorvos ellenõrzi;
e) a jármûveket, ponyvafedeleket és az újrahasználható tartályokat minden egyes használat után tisztítani
és fertõtleníteni kell, és tiszta állapotban kell tartani;
f) ha az állati hulladékot ömlesztve szállítják, az állati hulladék eredetére, megnevezésére és jellegére
vonatkozó információt a szállítmány okmányain - „Állati hulladékok - Nem emberi fogyasztásra” - fel kell
tüntetni;
g) a szállítás folyamán, az állati hulladékokat olyan 3 példányban kiállított okmánynak kell kísérnie,
amelyet e rendelet vagy a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
rendelet elõír.
2. Az állati hulladékok gyûjtõhelyre történõ szállításának feltételei:
a) szállításra csak olyan jármû használható, amely csorgás-, csepegés-, szegletmentes, könnyen mosható
és fertõtleníthetõ, felül is zárt tartállyal vagy konténerrel felszerelt,
b) a jármûvet az állati hulladék szállítására csak tiszta és fertõtlenített állapotban szabad használni,
c) az állati hulladék szállítására más jármû is igénybe vehetõ, azonban csorgás-, csepegésmentességérõl
fóliaborítással gondoskodni kell,
d) speciális jármû hiányában az állati hulladék fóliazsákban szállítható;
e) az a)-d) pontokban felsorolt jármûveket a szállítást követõen tisztítani és 5% H-lúg vagy 2%-os klóros
mésszel fertõtleníteni kell.
3. Az állati hulladékgyûjtõ helyrõl gyûjtõ-átrakó telepre, illetve a kezelõ és feldolgozó üzembe történõ
beszállításának feltételei:
3.1. A körjáratszerû beszállítás feltételei:
a) A begyûjtõ gépkocsi felépítménye más célra nem használható.
b) A gyûjtõtartály, amelynek alvázra rögzített rozsdamentes acélból kell készülnie, amely él, szeglet és
sarokmentes kivitelezéssel készült, könnyen takarítható, mosható és fertõtleníthetõ. A rakodónyílás fedelének
és az ürítõnyílás ajtajának automatikusan zárhatónak kell lennie. Az üzembe helyezés elõtt a tartály
nyomáspróbáját el kell végezni. A tartály plombázásának lehetõségét meg kell teremteni.
c) A csörlõ, mely legalább ötven méter csörlõlánc, vagy drótkötél, amely az állati hulladék zárt helyrõl
való kivontatására szolgál.

d) Az emelõ, mely négy méter gémkiállású, rózsakanál profilú, a nagy állatok vagy talajon elhelyezett
állati hulladék tartályba helyezésére szolgál.
e) A fertõtlenítõ berendezés, mely az alvázra épített olyan berendezés, amely alkalmas a gépkocsi és
felépítménye külsõ fertõtlenítésére, valamennyi rakodóhelyen (tartály 100-120 liter, 3 Bar nyomás, 20 méter
tömlõ, szórópisztoly).
f) A gépkocsivezetõ megfelelõ védõruházata és személyi fertõtlenítése. A gépkocsin a gépkocsivezetõ
részére folyóvizes kézmosót és kézfertõtlenítõt kell kialakítani. A gépkocsivezetõ a rakodás tartamára
védõruhát, lábbelit és védõkesztyût köteles használni.
3.2. Keletkezési helyrõl közvetlen a kezelõ és feldolgozó üzembe való szállítás követelményei:
a) A tartályokba (konténerekbe) gyûjtés és a platón levõ tartályba ürítés.
b) A cseretartály (konténer) alkalmazása.
c) A rakodást végzõ gépkocsivezetõ a rakodás idõtartamára köteles védõruhát használni. A rakodást
követõen a telephelyet a gépkocsi csak fertõtlenítést követõen hagyhatja el. Fertõzõ betegségek felszámolása
során keletkezett hulladékok esetén a plombázást és fertõtlenítést az eljáró hatósági állatorvos igazolja.
4. A trágyaszállítás állat-egészségügyi feltételei:
a) Amennyiben a trágyaszállítás a technológiai folyamat részeként történik, a szállítás során a trágya
elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni.
b) Amennyiben a trágyaszállítás a más jogszabályban foglalt betegségek felszámolásával kapcsolatos, a
trágyát a rakodás elõtt fertõtlenítõ oldattal át kell itatni. A rakományt ponyvával (fóliával) kell fedni. A
gépkocsit az állattartó telep vagy vágóhíd elhagyása elõtt külön jogszabály szerint fertõtleníteni kell. A
trágya elhelyezésénél a más jogszabályban foglalt elõírásokat is be kell tartani.

2. számú melléklet a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez
Az állati hulladékgyûjtõ helyre, gyûjtõ-átrakó telepre kedvtelésbõl tartott állatok
kegyeleti temetõjére vonatkozó követelmények
I. Fejezet
Állati hulladékgyûjtõ helyek, gyûjtõ-átrakó telepek létesítésének általános
követelményei
1. A telep létesítése:
Az állati hulladékgyûjtõ hely, gyûjtõ-átrakó telep a települési rendezési terv alapján csak ipari területen
létesíthetõ. A telep telekhatára a meglévõ, vagy a település általános rendezési tervében kijelölt összefüggõ
lakóterület, illetve lakott épület között a védõtávolságot a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség állapítja meg. A távolság nem lehet kevesebb mint 500 méter.
2. A telep létesítményei:
2.1. A telep dolgozói részére hideg-meleg folyóvízzel ellátott fehér-fekete öltözõ zuhanyozóval, WC-vel,
kézmosóval, csizmamosóval.
2.2. Az állati hulladék tárolására, az állati hullák bõrözésére, boncolására, a bõrök, szaruképletek, gyapjú
tárolására szolgáló helyiségek.
2.3. Állatorvosi szoba.
2.4. A létesítmények kivitelezése:
a) A létesítmények oldalfalainak tisztíthatónak, moshatónak és fertõtleníthetõnek kell lennie.
b) Az oldalfalak és a padló találkozását él- és szegletmentesen kell kialakítani.
c) A padlóburkolatot úgy kell kialakítani, hogy a folyadék talajba történõ szivárgását megakadályozza,
lehetõvé téve a folyadékok további kezelését, gyûjtését.
d) A telep udvarát olyan burkolattal kell ellátni, amely a folyadékok talajba történõ szivárgását
megakadályozza, lehetõvé téve a folyadékok további kezelést igénylõ gyûjtését.
e) A telep többi részét parkosítani kell.
2.5. A telep teljes területét 180 cm magas zárt kerítéssel kell bekeríteni.
2.6. A telep ki- és bejáratánál fertõtlenítõ medencét kell elhelyezni, melyet úgy kell méretezni, hogy a
jármûvek kerekeinek fertõtlenítését biztosítsa. A fertõtlenítõ medencének zárt tárolóba történõ ürítésérõl
külön jogszabályban leírt módon gondoskodni kell.
2.7. Biztosítani kell a telep idõjárási viszonyoktól független megközelíthetõségét.
2.8. Biztosítani kell a telep rágcsálóvédelmét, az épületek rovarvédelmét.
3. A telep eszközei:

3.1. Hulladékszállító jármûvek, illetve tartályok. A jármû rakodófelületének, illetve a tartályoknak
zárhatóknak, csurgás-, csepegésmenteseknek, könnyen tisztíthatóknak és fertõtleníthetõknek kell lenniük.
3.2. Magasnyomású fertõtlenítõ berendezések, melynek mûködése idõjárástól függetleníthetõ.
3.3. Kézi takarító eszközök.
3.4. Fertõtlenítõ anyagok.
3.5. Mérleg.
4. A telep üzemeltetésének személyi feltételei:
4.1. Az ismeretlen eredetû állati hulladékoknak telepre való szállítására, a telep õrzésére és a szükséges
nyilvántartások vezetésére a telepet üzemeltetõ önkormányzatnak felelõs személyt kell alkalmazni.
4.2. Felelõs személyként olyan személy alkalmazható, aki:
a) valamennyi állatfaj tulajdonságairól ismeretekkel rendelkezik,
b) jártas az állatok állatvédelmi szempontból megfelelõ leölésében,
c) jártas az állati hullák boncolásra való elõkészítésében,
d) jártas az épületek, eszközök fertõtlenítésében,
e) alkalmas az alapvetõ nyilvántartások vezetésére.
4.3. A felelõs személy feladatai:
a) bejelentésre vagy a polgármesteri hivatal felhívására a közterületen, közúton talált állati hullának a
telepre való szállítása, a beszállítás megtörténtérõl a hatósági állatorvos értesítése;
b) a hatósági rendelkezésre történõ állatleölésekben való közremûködés;
c) a jármûvek, tartályok, felületek tisztítása, fertõtlenítése;
d) a telep rendjének biztosítása;
e) a hulladékok nyilvántartásával és kiadásával kapcsolatos adminisztrációs tevékenység végzése.
5. A telep hatósági felügyelete:
5.1. A telep hatósági felügyeletét a hatósági állatorvos végzi.
5.2. A hatósági állatorvos feladatai:
a) ellenõrzi a telep rendjét;
b) ellenõrzi a telepre beszállított állati hulladékok osztályok szerinti elkülönített tárolását és a vezetett
nyilvántartásokat;
c) fertõzõ betegség gyanúja esetén elvégzi a boncolatlanul érkezõ hullák boncolását, amelyekbõl szükség
esetén mintát küld a diagnosztikai intézetbe.

II. Fejezet
Állati hulladékgyûjtõ helyre, gyûjtõ-átrakó telepre vonatkozó speciális feltételek
1. A 3. osztályba sorolt állati hulladékgyûjtõ helyre, gyûjtõ-átrakó telepre vonatkozó elõírások:
1.1. Feladata kizárólag a 3. osztályba sorolt állati hulladékok gyûjtése, elõkezelése (darabolás, hûtés,
fagyasztás) és szállításra való elõkészítése.
1.2. A 3. osztályba sorolt állati hulladékok osztályozását oly módon kell végezni, hogy az állatbetegségek
terjesztésének lehetõségét ki lehessen zárni.
1.3. A 3. osztályba sorolt állati hulladékot minden más anyagtól el kell különíteni a fertõzõ betegségek
terjedésének megakadályozása érdekében.
1.4. Az üzemeltetõnek kötelessége gondoskodni a 3. osztályba sorolt állati hulladékok elszállításig való
õrzésérõl.
1.5. Az állati hulladékokat csak olyan jármûvel szabad szállítani, amelynek fertõtlenítését hatósági
állatorvos igazolta.
1.6. A 3. osztályba sorolt állati hulladékok göngyölegeit a hatósági állatorvos utasításai alapján a
környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen el kell égetni.
2. Az 1. és 2. osztályba sorolt állati hulladékgyûjtõ helyre, gyûjtõ-átrakó telepre vonatkozó elõírások:
2.1. Feladatuk kizárólag 1. és 2. osztályba sorolt állati hulladék gyûjtése, hûtése, elõkezelése, átrakása.
2.2. A 2.1. pontban leírt tevékenységet úgy kell végezni, hogy a fertõzõ állatbetegségek terjesztésének
kockázatát ki lehessen zárni.
2.3. Az anyagok õrzésérõl, elszállításáról az üzemeltetõ köteles gondoskodni.
2.4. Az 1. és 2. osztályba sorolt állati hulladékok csak a hatósági állatorvos által igazoltan fertõtlenített
rakfelületre, tartályba rakhatók be.
2.5. Az 1. és 2. osztályba sorolt állati hulladékok göngyölegei a hatósági állatorvos utasításának
megfelelõen, a környezetvédelmi szabályok betartásával égethetõk el.

