
Vad (elejtett vad) húsvizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A vadhúsvizsgálat helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1.  A vadhús vizsgálatot kérő vadászatra jogosult adatai, 

2. az elejtett vadra vonatkozó információ. 

 

Becsatolandó irat: nincs 

 

Igazgatásszolgáltatási díj:  

Vadon élő állatok húsvizsgálata Ft/darab 

Apróvad                                       2,- Ft 

Vaddisznó egyedenként          270,- Ft 

Egyéb nagyvad egyedenként   90,- Ft 

 

Ügyintézési határidő: az elejtést követő 48 óra 

 

Eljárás megindításának módja: A vadhúsvizsgálat helye szerinti illetékes Járási 

Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztályán ügyfélfogadási időben. 

 

Eljárási szabályok: Amennyiben a vadászatra jogosult a tulajdonába kerülő elejtett 

vad meghatározott mennyiségét (évente maximum 100 db nagyvad, 5000 db 

apróvad) átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak vagy a végső fogyasztót 

közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek, úgy e 

tevékenység során köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az elejtett vadat a hatósági állatorvos a vadbegyűjtő helyen az elejtéstől 

számított 48 órán belül megvizsgálhassa, 

 az elejtett vad esetében, amelynek húsa trichinella parazitát tartalmazhat a 

húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára mintát vehessen, mielőtt az 

elejtett vad húsát a végső fogyasztónak minősülő természetes, jogi 

személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső 

fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó 

egységnek átadja, vagy eladja. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A húsvizsgálat végrehajtása és a hússzállítási igazolás kiadása az elejtett vad, 

végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítménybe történő 

szállításához. 



3. Húsvizsgálati díj bekérése 

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 

 Ákr.. 

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól. 

 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 

élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 

 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a 

működésével kapcsolatos részletes szabályokról. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


