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12 / 2022. számú ügyvezető igazgatói utasítás 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Kegyelet Divízió 

állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep szolgáltatásainak díjtételeire 
 

Sorszám Megnevezés 
Bruttó ár 

(Ft) 
Mennyiségi 

egység 

1. Kedvtelésből tartott kisállati hulladék - házi kedvenc -
beszállítása Székesfehérvárról és a Városgondnoksággal 
szerződéssel rendelkező településekről (Bakonykúti, Kőszárhegy, 
Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Úrhida, 
Csősz, Vál, Szabadegyháza, Kajászó, Tác) 50 kg-os határig, 
amennyiben a képződött állati hulladék közterületen 
keletkezett: 

 
0 Ft 

 
Ft/kg 

2. Kedvtelésből tartott kisállati hulladék - házi kedvenc - 
beszállítása Székesfehérvárról és a Városgondnoksággal 
szerződéssel rendelkező településekről (Bakonykúti, Kőszárhegy, 
Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Úrhida, 
Csősz, Vál, Szabadegyháza, Kajászó, Tác) 50 kg-os határig, 
amennyiben a képződött állati hulladék lakossági ingatlan 
területén keletkezett: 

 
0 Ft 

 
Ft/kg 

3. Kedvtelésből tartott kisállati hulladék beszállítása 
Székesfehérvárról és a Városgondnoksággal szerződéssel 
rendelkező településekről (Bakonykúti, Kőszárhegy, 
Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Úrhida, 
Csősz, Vál, Szabadegyháza, Kajászó, Tác) 50 kg-os határ felett, 
amennyiben a képződött állati hulladék lakossági ingatlan 
területén vagy közterületen keletkezett: 

90 Ft/kg Ft/kg 

4. Szerződéssel rendelkező társaságok, egyéni vállalkozók, 
őstermelők, egyesületek által történő állati hulladék 
beszállítása Székesfehérvárról és bármely más településről 
súlyhatártól függetlenül: 

 
90 Ft/kg 

 
Ft/kg 

5. Szerződéssel rendelkező (szerződött kereten felül 
kistelepülések) társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, 
egyesületek Állategészségügyi telep gépjárműve által történő 
állati hulladék beszállítása Székesfehérvárról és bármely más 
településről súlyhatártól függetlenül: 

90 Ft/kg 
380 Ft/km 

Ft/kg 
Ft/km 

6. Nem szerződéses ügyfél által beszállított mindennemű állati 
hulladék (házi kedvenc, haszonállat, fogyasztásra alkalmatlan 
élelmiszer, stb.)  Székesfehérvárról és bármely más településről 
súlyhatártól függetlenül: 

110 Ft/kg Ft/kg 
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7. Nem szerződéses ügyféltől Állategészségügyi telep gépjárműve 
által történő nem kedvtelésből tartott -haszonállat- állati 
hulladék beszállítása Székesfehérvárról és bármely más 
településről súlyhatártól függetlenül: 

110 Ft/kg 
380 Ft/km 

Ft/kg 
Ft/km 

8. *Alapdíj: 
*Az alapdíjakat szerződéskötéseknél kell alkalmazni úgy, hogy az 
állati hulladék átvétel során az átvételi ár az alapdíjból 
levonandó a befizetett összeg erejéig. Ezt a levonást a 
szerződéskötéstől számított 1 évig lehet alkalmazni, 1 év eltelte 
után ismét meg kell fizetni az alapdíjat. /Amennyiben a szerződött 
keretet a kistelepülés az 1 év eltelte előtt teljes mértékben 
kimerítette, abban az esetben az egy év időtartamig a szerződött 
partnerekre vonatkozó árakat kell alkalmazni az állati hulladék 
beszállítása, beszállíttatása esetén./ 

32 000 Ft Ft/év 

9. Bérmérés: 4 500 Ft/mérés Ft/mérés 

10. Konténeren kívüli (120 kg meghaladó állatok): 250 Ft/kg Ft/kg 

 
Székesfehérvár, 2022. szeptember 6. 
 

Ezen utasítás 2022. szeptember 10. napján lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2011. év december hónap 9. napján kelt számú ügyvezetői utasítás. 

 
 
 

                                                                              Bozai István Tamás 
                                                                             ügyvezető  


