
Állati eredetű melléktermék szállító jármű engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű tulajdonosának/üzemben 

tartójának adatai 

2. Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű adatai 

 

Becsatolandó irat:  

 A jármű forgalmi engedélyének másolata. 

 A jármű rakodására, tisztítására vonatkozó higiéniai eljárásrend. 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: A nyilvántartásba vételi eljárás kérelemre indul, és a járási 

hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 

nyilvántartásba veszi és engedélyezi a járművet a kérelmezett használatra, erről 

határozatot hoz. 

A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett 

tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 

Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű csak ennek birtokában üzemeltethető. 

Nem kell engedélyezni: 

-         A kis létszámú állattartó telepen elhullott gazdasági haszonállatot vagy elhullott 

kedvtelésből tartott állatot az állattartó, illetve a saját fogyasztás céljából levágott 

állatból és a kistermelői élelmiszer-előállításból származó állati eredetű 

melléktermékeket azok birtokosa által szivárgásmentes módon a települési 

gyűjtőhelyre szállításához, valamint 

-         a trágyának ugyanazon gazdaság két pontja közötti vagy az országon belüli, 

közvetlen felhasználásra történő szállítása esetén használt járművet. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

https://epapir.gov.hu/


2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 

3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 

4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 

melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük 

származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és 

az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK 

rendelet. 

 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a 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 a Bizottság 142/2011/EU rendelete. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


