
Vágóhídi húsvizsgálat friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-

létesítményekben 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A vágóhíd helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. a húsvizsgálatot kérelmező adatai, 

2. a húsvizsgálat helyére, időpontjára vonatkozó információ, 

3. a húsvizsgálat tárgyát képező levágandó állat(ok)ra vonatkozó adatok 

 

A hatósági húsvizsgálatot a vágás megkezdése előtt 24 órával de minimum az élő 

állat vágóhídra való megérkezését követő 24 órán belül kérelmezni kell!  

 

Becsatolandó irat: nincs 

 

 

 

Igazgatásszolgáltatási díj:  



Patás állatok húsvizsgálata (Ft/darab) 

felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként                                                                 800.- 

 

szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként                                                 320.- 

 

egypatások és lófélék egyedenként                                                                       500.- 

 

sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege 

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal                                         80.- 

 

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül                                  30.- 

 

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal                                               150.- 

 

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül                                        100.- 

 

juh vagy kecske, amely vágott testének tömege 

12 kg-nál kevesebb egyedenként                                                                             30.- 

 

legalább 12 kg egyedenként                                                                                     45.- 

 

Baromfi húsvizsgálata (Ft/darab) 

Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként                                       1.- 

 

kacsa és lúd egyedenként                                                                                          2.- 

 

pulyka egyedenként                                                                                                    5.- 

 

tenyésztett nyúl egyedenként                                                                                  1.- 

 

strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként                                                            90.- 

 

Apróvad                                                                                                                     2.- 

 

Vaddisznó egyedenként                                                                                      270.- 

 

Egyéb nagyvad egyedenként                                                                                90.- 

 

Ügyintézési határidő: Az élő állatok vágóhídra beérkezését követően a lehető 

legrövidebb időn belül. 

 

Eljárás megindításának módja: Az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen, írásban vagy szóban. 



 

Eljárási szabályok: A friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-

létesítményekben a hatósági állatorvos vizsgálatot végez különös tekintettel az 

alábbiakra: 

a) az élelmiszerláncra vonatkozó információ; 

b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; 

c) állatjólét; 

d) levágást követő húsvizsgálat; 

e) különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok és egyéb állati melléktermékek; 

és 

f) laboratóriumi vizsgálat. 

Az állat-egészségügyi jelölések elhelyezése a hatósági állatorvos által vagy annak 

felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrzés nem tárt fel olyan hiányosságot, 

amely miatt a hús emberi fogyasztásra alkalmatlan lenne. 

Az említett ellenőrzések elvégzése után a hatósági állatorvos  

intézkedéseket tesz, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) a vizsgálat eredményeinek közlése; 

b) az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos döntések; 

c) az élő állatokkal kapcsolatos döntések; 

d) az állatjóléttel kapcsolatos döntések; 

és 

e) a hússal kapcsolatos döntések. 

A patás háziállatok, a nyúlfélék kivételével a tenyésztett emlős vadak és a nagyvadak 

állati testeire, valamint a hasított féltestekre, negyedekre, és a féltestek három 

nagykereskedelmi darabra vágásának eredményeként létrejövő darabokra állat-

egészségügyi jelöléssel kerül.  

 

Az élő állat vágása kizárólag a vágást megelőző hatósági állatorvosi vizsgálat 

kedvező eredménye alapján kezdhető meg! 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A húsvizsgálat végrehajtása  

3. Húsvizsgálati döntés közlése  

4. 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. 



 Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi 

fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 

megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló  

 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. 

 

 

 


