
Élőállat szállító járművek mosását szolgáló létesítmények 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. A mosást végző létesítmény üzemeltetőjének adatai, 

2. a mosását végző létesítmény adatai. 

 

Becsatolandó irat:  

-        Technológiai leírás és folyamatábra, elrendezési rajz, 

-        közmű nyilatkozatokat, 

-        melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási terv. 

 

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: 

Állatszállításra használt szállítóeszközt az ahhoz tartozó felszerelési tárgyakkal 

együtt, minden szállítás után a kirakodás helyén vagy a legközelebbi, erre 

engedélyezett, nyilvántartott helyen tisztítani és fertőtleníteni kell. A tisztítást és 

fertőtlenítést könnyen mosható, vízzáró burkolattal és – zárt csatornába vagy 

gyűjtőaknába torkolló – levezető csatornával ellátott, erre a célra engedélyezett, 

illetve nyilvántartott helyen kell végrehajtani. Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

kiadott engedély jogosultjának helyén végezhető az élőállat szállító járművek 

tisztítása és fertőtlenítése. 

A járási hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 

nyilvántartásba veszi és engedélyezi a létesítményt, erről határozatot hoz. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 

3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 

4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

https://epapir.gov.hu/


 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet. 

 Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 

rendelet. 

 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. 

 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. 

 


