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TÖRTÉNET 

  

Magyarországon az állati melléktermékek, vagy korábbi nevén állati hulladékok országosan szabályozott 

módon történő kezelésére az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi VII. törvénycikk óta kerül 

sor. Ennek 34. §.-a szerint „Ragadós betegségben elhullott vagy leölt állatok hullája, továbbá ily állatok 

hulláinak azon részei, melyek a betegség elhurcolására alkalmasak (hús, bőrök, belek, szarvak, körmök 

stb.) végre az alomtrágya és az állatok hulladékai rendszerint forgalomba nem hozhatók és föl nem 

használhatók, hanem alkalmas módon, veszélyt nem okozva, ártalmatlanokká teendők.” 

 

Az állati hulladékkezelés kezdetben hagyományosan a helyi települések saját felelősségi körébe tartozott, 

ennek megfelelően a későbbiekben minden településen dögkutak, dögterek és lerakó helyek alakultak. 

 

Később azonban a járvány-, illetve a közegészségügyi szabályok fokozatos előtérbe kerülésével egyre 

nagyobb hangsúly helyeződött a hulladékok szakszerű és biztonságos módon történő ártalmatlanítására. 

  

Magyarország EU csatlakozásától, 2004. május 1-től kezdődően a vonatkozó EU jogszabály megtiltotta az 

állati hulladék elföldelését és dögkutakba helyezését. 

2005. december 31-ig az önkormányzatoknak be kellett záratniuk az összes dögkutat, dögteret. 

A jelenlegi szabályozás magyar és EU jogszabályokon alapszik, kiterjed az állati melléktermékek 

gyűjtésének, szállításának, tárolásosának, kezelésének, felhasználásának, ártalmatlanításának, forgalomba 

hozatalának, nemzetközi kereskedelemének körülményeire. 

  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLV. törvény19. §.-a szerint 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 (lásd lentebb: Jogszabályi háttér) előírt módon 

gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - annak felhívására - az állati eredetű melléktermék 

ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott módon történő végrehajtásáról e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni. 

E kötelezettség, ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen 

tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési (fővárosban kerületi) 

önkormányzatot, közterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzatot, közúton a közút kezelőjét 

terheli. 

Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett 

állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik. 

  

Szabályok kerültek megállapításra állati melléktermékek takarmányként (kedvtelésből  tartott állatok 

eledele előállítására), talajjavítóként, technikai célú felhasználásuk, komposztálás, anaerob lebontás, 

feldolgozásuk vagy elégetésük tekintetében. A szabályok a gazdasági haszonállatok 

élelmiszerhulladékokkal (moslék) történő etetését is megtiltják. 

  

Megállapításra került, hogy emberi fogyasztásra az ilyen célból levágott csirkék 68%-a, sertések 62%-a, 

szarvasmarhák 54%-a, juh/kecskefélék 52%-a kerül mindössze. Minden évben ezért az Európai Unióban 

több mint 10 millió tonna, egészséges állatokból származó olyan állati termék képződik, ami végül nem 

kerül emberi fogyasztásra. A cél ezért ezen termékek esetén az ezen anyagok biztonságos felhasználására 

való törekvés. 

 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6285
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk08095.pdf
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A JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK SZINTJEI 

  

Magyarországon az állati melléktermékekért felelős hatóság az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, a 

központi operatív teendőket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága látja el. 

 

Megyei szinten az engedélyezéssel, nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyeket a Megyei 

Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai látják el. 

A helyi szintű Kerületi Élelmiszerellenőrző és Állategészségügyi Hivatalok felelősek például az állati 

melléktermék szállító járművek engedélyezéséért. 

  

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

  

Az állati eredetű melléktermékek területén az elsődleges jogszabály 2011. március 4. óta a nem emberi 

fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (továbbiakban: ABP EK rendelet).   

  

A részletes, állati melléktermékekre vonatkozó szabályokat a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi 

irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU Bizottsági rendelet határozza 

meg (továbbiakban: ABP EU végrehajtási rendelet). 

  

Nemzeti végrehajtás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet. A magyar jogszabály 

csak a közvetlen hatályú fenti EU jogszabályok hazai jogrendbe történő illesztését, a felelős hatóság 

különböző szintjeit határozza meg. Tartalmi kérdésekben az uniós rendeleteket és módosításaikat kell 

figyelembe venni, az engedélyezett tagállami eltérések (derogációk) kivételével. 

 

AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK TÍPUSAI 

 

Az állati melléktermékek (ÁMT) három féle típusa létezik az alábbiak szerint: 

ÁMT típus Tipikus példák 

Állatok teljes teste vagy testrészei • Elhullott állatok tetemei (gazdasági 

haszonállatok) 

• Lovak 

• Kedvtelésből tartott állatok 

• Vadállatok 

• Vágóhídi hulladék – vért is beleértve 

• Más állatok teljes teste vagy azok részei – 

pl. állatkerti állatok 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai
http://www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/szervezeti_felepites/megye
http://www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/szervezeti_felepites/megye
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0142:20110819:HU:PDF
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149062.596645
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Élelmiszerekből származó állati melléktermék • Élelmiszerhulladék – vendéglátó ipari 

egységekből és magánkonyhákból származó 

használt sütőolajat is beleértve 

• Hús, tejtermék, hal stb. – amennyiben nem 

emberi fogyasztásra szánt 

• „Korábbi élelmiszerek” – élelmiszer 

előállítóktól és kereskedőktől származó, 

állati eredetű anyagot tartalmazó 

élelmiszerhulladék 

• Nemzetközi forgalomból származó 

élelmiszerhulladék – nemzetközi 

viszonylatban működő közlekedési 

eszközről származó élelmiszerhulladék 

Egyéb állati melléktermékek • Trágya és emésztőtraktus tartalom 

• Bőrök és irhák 

• Gyapjú 

• Tollak 

• Szaporítóanyagok (amennyiben azokat nem 

tenyésztési célra szánják) 

• Tojáshéj 

• Egyéb állati eredetű termékek 

Az állati melléktermékeket 3 kategóriába sorolják az általuk jelentette köz-, és állategészségügyi 

kockázat alapján: 

Kategória Példák 

1. kategória • Az 1. kategóriájú anyag hordozza a legmagasabb kockázatot, ami az esetek 

többségében TSE- vel (Transmissible Spongiform Encephalopathia), vagyis 

Fertőző Szivacsos Agyvelőbántalmakkal kapcsolatos anyagokat jelent (pl. 

szarvasmarha gerincvelő) 

• Tiltott anyagokat tartalmazó állati testek, takarmányok, élelmiszerek, mint pl. 

dioxinos sertéshús, tiltott hozamfokozóval hormonkezelt szarvasmarha húsa 

• Kedvtelésből tartott állatok, állatkerti, cirkuszi és kísérleti állatok (tetemei) 

szintén 1. kategóriájúnak minősülnek. A kockázat ezen állatok esetében az, 

hogy például sok esetben nem lehet tudni, vagy megállapítani, hogy milyen 

állatgyógyászati készítménnyel kezelték őket és milyen mennyiségű 

maradékanyagot tartalmaznak. 

• Amennyiben felmerül a lehetősége, hogy vadállatok emberi vagy állati 

egészségre veszélyes betegségben hullottak el, úgy azon vadállatok tetemeit 1. 

kategóriájúként össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell. 

• Nemzetközi forgalomból származó élelmiszerhulladék, vagyis EU-n kívüli 

országból származó élelmiszerhulladék (pl.: Portugáliába repülőgépekről 

származó élelmiszerhulladékokkal, illetve azok sertésekkel történő 

feletetésével hurcolták be az afrikai sertéspestist) 

2. kategória • A 2. kategóriájú anyag még szintén magas kockázatot hordoz magában, ide 

tartoznak például a gazdasági haszonállatok tetemei, a trágya és az 

emésztőtraktus tartalom. 

• A 2. kategóriájú anyagok közé sorolandóak mindazon állati melléktermékek, 

amelyek nem kerültek meghatározásra sem az 1. sem a 3. kategóriájú anyagok 

között. 
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3. kategória • A 3. kategóriájú anyagok csekély köz-, és állategészségügyi kockázatot 

hordoznak magukban. 3. kategóriájú anyagok közé tartoznak a vágóhidakon 

emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített levágott állatokból származó 

anyagok, amelyeket vagy nem szánnak emberi fogyasztásra, vagy azért, mert 

normális esetben nem esszük meg őket (bőrök, irhák, tollak, csontok stb.), vagy 

esetleg egyéb kereskedelmi okok miatt. 

• Az élelmiszerhulladék (moslék), beleértve a magán háztartások konyháit is, 3. 

kategóriájú anyagnak minősülnek. 

ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÜZEMEK 

  

Sokféle, az állati melléktermékekkel kapcsolatos üzem létezik, ahol ezen anyagok képződnek, ezeket 

gyűjtik, tárolják, kezelik, ártalmatlanítják: 

  

Melléktermék típusa Kapcsolódó létesítmények 

Állati testek és azok részei • Feldolgozó üzemek 

• Égető és együttégető művek 

• Kedvtelésből tartott állatok eledelét előállító 

üzemek 

• Közbenső kezelésre szolgáló üzemek 

(gyűjtő-átrakó telepek) – állati 

melléktermékek gyűjtését végzik azok végső 

felhasználása/ ártalmatlanítását megelőzően 

• Vágóhidak 

• Állattartó telepek (az ott elhullott állatok 

révén) 

Állati eredetű élelmiszerhulladékok • Élelmiszer előállító üzemek 

• Vendéglátó ipari egységek 

• Élelmiszer nagy-, és kiskereskedések 

Egyéb állati melléktermék üzemek és létesítmények • Technikai termékeket előállító üzemek (pl.: 

cserzőműhelyek, állati eredetű 

melléktermékből kozmetikai, gyógyszeripari 

terméket előállító létesítmények) 

• Közbenső kezelésre szolgáló üzemek 

(gyűjtő-átrakó telepek) – állati 

melléktermékek gyűjtését végzik azok végső 

felhasználása/ ártalmatlanítását megelőzően 

• Tároló üzemek (feldolgozott állati 

melléktermékek tárolását végzik) 

Komposzt/Biogáz/Szerves trágya és talajjavító • Szerves trágya és talajjavító előállítását 

végző üzemek 

• Komposztáló üzemek 

• Anaerob emésztéssel történő átalakítás 

biogáz üzemekben 

 

A megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai által 

nyilvántartásba vett és jóváhagyott létesítmények listája elérhető az aktuális honlapon. 

 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/ofsi_utm.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/ofsi_utm.html
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AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK MEGENGEDETT FELHASZNÁLÁSI 

LEHETŐSÉGEI 

  

A különböző állati melléktermékek esetében számos megengedett felhasználási vagy ártalmatlanítási 

lehetőség áll rendelkezésre az alábbiak szerint: 

 

Felhasználás típusa Példák 

Takarmányozási felhasználási 

lehetőségek  (FIGYELEM! takarmányozási 

felhasználás kizárólag szigorú feltételek és előírások 

mentén lehetségesek, gazdasági haszonállatok 

számára rendkívül korlátozott mértékben) 

• Prémes állatok takarmányozása 

• Halak takarmányozása 

• Kedvtelésből tartott állateledel előállítás 

• Állatkerti állatok takarmányozása 

• Bizonyos veszélyeztetett vadon élő állatok 

takarmányozása 

• Kennelekben tartott kutyák takarmányozása 

• Légylárvák és férgek takarmányozása – 

horgász csali előállítás céljából 

Más felhasználási lehetőségek • Állati melléktermékek tüzelési célú 

felhasználása (pl.: állati zsírok esetében) 

• Technikai célú felhasználás 

• Gyógyszeripari célú felhasználás 

• Biodízel előállítás (pl.: használt sütőolajból) 

• Orvostechnikai eszközök előállítására (pl. 

sebészethez használatos varróanyag 

előállítás) 

• In vitro diagnosztikumok előállítása (pl.: 

diagnosztikai célra hormonok, enzimek, 

restrikciós enzimek, peptidek, antigének, 

antitestek) 

Mezőgazdasági termőterületen történő 

felhasználás 

• Komposzt 

• Anaerob emésztésből származó emésztési 

maradványanyagok 

• Csont és húsliszt 

• Más állati melléktermékek, amelyeket 

szerves trágya vagy talajjavító 

összetevőjeként használnak fel. (pl.: 

tojáshéj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/ofsi_utm.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/ofsi_utm.html


ÁLHUBÁL NONPROFIT Kft.– 2019. évi Beszámoló 

ÁLHUBÁL NONPROFIT Kft. 8 

SZAKMAI TELJESÍTÉS 

2019.01.01.-től 2019.12.31.-ig az ÁLHUBÁL Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről. 

Az ÁLHUBÁL Nonprofit Kft. feladata a projekt eredményeként létrehozott állati hulladék begyűjtő 

állomás működtetése, biztosítva ezzel az önkormányzatok, a lakosság, az állattartók (őstermelők, 

kisgazdaságok, nagyüzemek), a húsüzemek, és az élelmiszerkereskedelmi üzletek számára az állati 

hulladékok környezetterhelést mérséklő, korszerű elhelyezése. Az átrakó állomás működtetésével a 

vállalkozás megoldja az odaszállított tetemek higiénikus, előírásoknak megfelelő tárolását és 

megsemmisítésére történő elszállítását. 

2015 január 01.-től a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa a 31/2014.(XII.15.) 

határozatában elfogadta, hogy  

 

A fent idézett szerződés jelenleg is érvényben van, azon sem a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társaság, 

sem pedig az Álhubál Nonprofit Kft. nem kívánt változtatni. Így a 2019-es év teljesítése tekintetében is a 

szerződésnek megfelelően látta el szerződésben vállalt feladatát az Álhubál Nonprofit Kft. A szerződés 

változatlanságával együtt a 2015-ben meghatározott szolgáltatási díj van érvényben. 

A szerződésben foglalt szolgáltatási díj az éves árbevétel egyharmadát teszi ki. A 2015-ben kötött 

vállalkozói szerződés kimondja, hogy vállalkozónak kötelessége fenntartania az Álhubál Nonprofit Kft. 

telephelyét, köteles megszerveznie a szerződésben rögzített feladatok ellátásához szükséges munkaerőt. 

Továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles ellátni a Baranya megyei települések és a 

megyében működő vállalkozások igényeinek megfelelően a hulladék begyűjtését.  
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Éppen ezért szükséges, hogy az Álhubál Nonprofit Kft. kvázi piaci alapon teremtse elő árbevételének 

maradék két harmadát. Ezzel a vállalkozói tevékenységgel képes az Álhubál Nonprofit Kft. jóval a piaci ár 

alatt szolgáltatni a Tulajdonos számára. 

A szerződés az 1. számú. mellékletben található teljes terjedelmében. 

 

2019.01.01-től 12.31-ig az ÁLHUBÁL NONPROFIT Kft. összesen 462,021 tonna állati hulladékot 

gyűjtött be és szállította tovább megsemmisítésre. (2.számú melléklet) 

A 2019.01.01-től 12.31-ig tartó időszakban a más önkormányzatoktól és a vállalkozóktól 441,02 tonna 

állati hulladék került begyűjtésre. 

A 2019.01.01-től 12.31-ig tartó időszakban a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás településeitől 

 21,001 tonna állati hulladék került begyűjtésre. (3.számú melléklet) 

A felsorolt teljesítésekből jól látható, hogy az Álhubál Nonprofit Kft. fenntartásához és rentábilis 

üzemeltetéséhez szűkséges az új partnerek bevonása. 

A mindennapi tevékenység elvégzését 4 fővel oldja meg az Álhubál Nonprofit Kft. heti negyven órában és 

negyedéves munkaidő keretben. 

A munkavégzéshez szűkséges előírások a kővetkezőek: 

• Foglalkozás egészségügyi alkalmaság oltások, fizikális és mentális állapot. (4.számú. melléklet) 

• A gépek berendezések használatához targoncavezetői képesítés, emelőgépkezelői képesítés (daru, 

konténeremelő) C illetve B típusú jogosítványok. 

• A nagyértékűberendezések kezelése fontos törvény állattal előírt követelmény (1993. évi XCIII. 

törvény 

• a munkavédelemről, illetve a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat)  

Ezek alapján kell a tevékenységet elvégezni. 

A gépjárművek speciális engedély alapján végezhetik a feladatukat melyet a Baranya Megyei 

Kormányhivatal illetékes hatóságai engedélyeznek a  

 

 

Gépjárművek engedélyei (5.számú melléklet) 
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Az Álhubál Nonprofit Kft. Működési engedélye 2019. decemberében lejárt. 

A működési engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelműnket a Baranya Megyei kormány Hivatal 

illetékes szakhatoságai a z üzemvizsgálata után 2024. december 11-ig meghosszabbították (6.számú 

melléklet). 

 

A 30000 kg hídmérleget hitelesítettük a Mérésügyi hatósággal a Mérésügyről szóló 1991. XLV. törvény 7. 

és 10 § alapján. Hitelesítésről szóló dokumentumok (7.számú melléklet) mellékletben. 

 

Hulladék bevallásunkat a határidőig (2020. március 31.-ig) megtettük melyet, 2015-től a 309/2014. (XII. 

11.) Korm. rendelet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) 

alapján kell teljesíteni. 

 

Technológiai, műszaki leírás 

A Kővágószőlősi 0222/46. hrsz. alatti telken épített gyűjtő, és átrakó telep feladata a dögkutak bezárását 

követően, az állati hulladék szervezett formában történő összegyűjtése, átmeneti tárolása, majd pedig 

kezelő szakcégnek átadása, ahol megtörténik a hulladék ártalmatlanítása. 

A kialakított állati hulladék átrakó- és begyűjtő állomáson az alábbi szempontok szerint történik az állati 

tetemek begyűjtése és átrakása. 

A telepet a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet értelmében 1,8 m magas kerítéssel kell védeni, továbbá 

biztosítani kell, hogy idegen ne juthasson a telep területére, valamint biztosítani kell a telep éjszakai és 

nappali őrzését. 

Az állomásra a Pécsi és a környező kistérségekben keletkező állati tetemek kerülhetnek be. A telepre a 

telepen található saját gépkocsi gyűjti be az elhullott állati tetemeket. A gépkocsi speciálisan erre a célra 

lett kialakítva, oly módon, hogy az a tetemek rakodására és a konténer szállítására is megfeleljen. 

 

1) A tetemek begyűjtésének módozatai: 

 

A telepre történő beszállítás előzetes bejelentés alapján történik, melyet a diszpécser 

rögzít. A bejelentést magánszemély, önkormányzat, illetve állattartó is megteheti. A 

bejelentést követően a telephelyről a fertőtlenített gépjármű - a szintén fertőtlenített konténerrel - 

a helyszínre érkezik, majd a konténerbe helyezi az állati tetemet és azt a telephelyre, beszállítja. A gépjármű 

a telep elhagyása és bejövetele előtt is köteles áthaladni a kerékmosón, mely úgy került kialakításra, hogy 

azt ne lehessen kikerülni. 
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A telephelyre történő bevitel előtt, a beszállítandó hulladéknak a telephelyen, található hídmérlegen kell 

áthaladnia. Itt regisztrálásra kerül a beszállított tetem minősége, mennyisége, a keletkezés helye, stb. és ez 

a számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerül. A gépjármű csak a mérlegelés megtörténte után hajthat 

be a telepre. A gépjármű a mérlegelést követően kiüríti a konténerben beszállított hulladékot egy 

fémtálcára, melyet targonca segítségével lehet mozgatni. A hűtőkamrából a sínrendszeren mozgatható 

konténer csak ekkor kerül kitolásra. A konténerek mozgatása a sínen kézi erővel történik. 

  

A targonca a tetemet a fémtálcából a sínen lévő konténerbe üríti, amely a hűtőházba kerül vissza.  

Az ürítés folyamán az 1. osztályú hulladék csak az erre a típusú hulladék gyűjtésére kijelölt konténerbe 

kerülhet, a 2. osztályú szintén csak a 2. osztályú hulladékgyűjtő edénybe üríthető. Ha konténer az ürítés 

folyamán megtelik, az ugyanarra a hulladéktípusra kijelölt hűtőkonténert kell használni a további 

átrakáshoz. A hűtőkamrában tárolt állati tetemek, -17 C-on kerülnek tárolásra, amennyiben a hőmérséklet 

nem éri el a -1,5 C, akkor naponta kell elszállítani ártalmatlanításra, az ATEV Rt. Solti Telephelyére. A -

1,5 °C-os hőmérséklet lassítja a tetemek bomlási folyamatának beindulását, továbbá csökkenti a 

fertőzésveszélyt.  

A beépítésre kerülő két hűtőkamra automatikus leolvasztással és hőmérsékletszabályozási lehetőséggel 

üzemel. A napi folyamatos hűtési periódusok összege várhatóan 8 órára tehető, a 24 órás folyamatos 

működés mellett. Természetesen ez a hűtésre kerülő hulladék mennyiségétől és az ajtók nyitvatartásának 

idejétől is függ. 

Az ürítést követően a gépjárművet és a beszállító edényeket, valamint az átrakótálcát fertőtleníteni 

szükséges. A fertőtlenítést az erre a célra kijelölt helyen kell elvégezni, oly módon, hogy a folyamat során 

keletkező szennyezett víz ne kerülhessen a csatornába, hanem az erre a célra kialakított szennyvíztározóba 

kerüljön. A fertőtlenítéshez a telepen található magasnyomású mosót kell alkalmazni. A mosás során a 

vízhez, megfelelő mennyiségben fertőtlenítő folyadékot kell keverni. A fertőtlenítést követően a gépjármű 

a következő bejelentésig a telephelyen marad.  

A következő szállítás megkezdése előtt, a telephely elhagyásához a gépkocsinak át kell hajtania a 

kerékmosón, így elkerülendő az esetleges fertőzés kijutása az átrakó állomásról.  

Amennyiben a beszállított hulladék olyan elhullásból származik, melyben fertőzésveszély gyanúja merül 

fel, az állatorvos boncolást köteles végezni a beszállított tetemen. Ebben az esetben a tetemek mozgatása 

hasonlóan történik, mint átrakásnál, azzal a különbséggel, hogy a tetemek a konténerből a boncterembe 

kerülnek a villástargonca és a fémtálca segítségével. A boncolás végeztével a boncteremet, a felhasznált 

eszközöket, gépeket fertőtleníteni kell. Amennyiben a tetem nem volt fertőzött, akkor azt a hűtőkonténerbe 

kell elhelyezni. Amennyiben fertőzött volt, akkor az állatorvosnak meg kell tennie a szükséges 

intézkedéseket, és jelentenie kell azt a hatóságoknak. 

Biztonsági rendszer kiépítése történt, amely kamerás megfigyelést, illetve az épületben mozgás érzékelőket 

tartalmaz. 

Diszpécser szolgálatunk zöld számon fogadja a megkereséseket, bejelentéseket. 
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A bejövő hívásokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek az adatokat csak hatosági eljárás esetében 

adhatjuk ki. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET) 
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Pénzügyi beszámoló 2019. 
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Vállalkozás megnevezése: Álhubál Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-072682

Statisztikai számjel: 1436138432257202

Beszámolási időszak: 2019.év

Mérlegfordulónap: 2019.december 31.

adatok ezer forintban

Megnevezés Előző év Tárgyév

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 983 12 179

I. Immateriális javak 31 23

II. Tárgyi eszközök 5 866 12 156

III. Befektetett pénzügyi eszközök 86 0

B. FORGÓESZKÖZÖK 17 253 13 558

I. Készletek 0 0

II. Követelések 5 990 4 653

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 11 263 8 905

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 23 236 25 737

D. SAJÁT TŐKE 18 883 18 980

I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 

névértéken
0 0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–) 0 0

III. Tőketartalék 0 0

IV. Eredménytartalék 15 859 15 883

V. Lekötött tartalék 0 0

VI. Adózott eredmény 24 97

E. CÉLTARTALÉKOK 0 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK 4 353 6 757

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 544 2 760

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 809 3 997

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 23 236 25 737

Kelt: 2020.május 15.

MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA
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A

1 Beszámolási időszak

2 Mérlegkészítés időpontja

3
A beszámolót készítő 

személy neve

Regisztrációs 

száma

4 Fischer Antal 172799

5
Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál 

alkalmazott, 100 ezer forinttól eltérő értékhatár

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nem

Nem

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési 

szabályokat alkalmazza

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési 

szabályokat alkalmazza

A beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatást 

nyújtó személy készítette

A készletekről év közben folyamatos értékbeni 

nyilvántartást

Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) 

bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli 

értékcsökkenési szabályokat alkalmazza

Nem

Nem voltak

ezer forint

Nem vezet

Nem

B

2019.év

2020. április.10.

Mérlegfordulónap: 2019.december 31.

adatok ezer forintban

Megnevezés Előző év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 54 877 53 314

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 17 180 16 381

IV. Anyagjellegű ráfordítások 43 519 41 227

V. Személyi jellegű ráfordítások 17 138 18 313

VI. Értékcsökkenési leírás 1 730 1 936

VII. Egyéb ráfordítások 9 563 8 029

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

(I±II+III–IV–V–VI–VII)
107 190

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 43 24

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX) -43 -23

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 64 167

X. Adófizetési kötelezettség 40 70

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII) 24 97

MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYKIMUTATÁS
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Mellékletek: 

1.számú melléklet: 
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2.számú Melléklet 
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3.számú Melléklet 
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4.számú Melléklet 
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5.számú Melléklet 
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6.számú Melléklet 
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7.számú Melléklet 
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Készítette: 

 

 

Keresztény Zsolt 

ügyvezető 

 

Kővágószőlős, 2020.06.20. 

 

 


