
Állattartó telepek import karantén telepi minősítése, engedélyezése (idegen 

állományból származó állatok fogadására kialakított elkülönítő karantén) 

 

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 állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 

2. az állattartó telep adatai, 

3. a karanténozni kívánt állatállomány adata. 

 

Becsatolandó irat: nincs 

 

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 külföldről (Európai Unió, vagy harmadik ország) származó 

állatok továbbtartási szándékú hazai állattartó telepre történő beszállítása csak 

hatóság által engedélyezett import célú karantén telepre lehetséges. Az állattartó 

telepet erre a célra engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás során a hatóság 

helyszíni szemle alkalmával vizsgálja az állattartó telep, illetve létesítmény megfelelő 

izoláltságát, személyi, tárgyi feltételeinek alkalmasságát. Az állattartó telep 

megfelelőség esetén import célú karantén telep minősítést kap, erről a hatóság 

határozatot hoz. Az import célú karantén teleppé minősítést a hatóság az országos 

adatbázisban rögzíti. 

A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett 

tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 

Az állattartó telepre csak ennek a határozatnak a birtokában, az adott állatállományra 

vonatkozó beszállítási engedély megszerzése után lehet külföldi állatállományt 

beszállítani karanténozás céljából. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A hatósági állatorvos helyszíni vizsgálat során ellenőrzi az adatlapban 

foglaltakat. 

3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 

https://epapir.gov.hu/


4. A telep import célú karantén minősítésére határozat. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. 

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 

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

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


