
Gazdasági haszonállatok export célú kiszállításához szükséges hatósági 

igazolás kiadása 

 

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 szállítmány kiindulási helyét képező állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 

2. a szállítandó állatállomány adatai (szarvasmarha, juh, kecske, ló sertés 

esetében az állatok egyedi jelölésének feltüntetése szükséges), 

3. a kiszállítás célja (további hasznosítási irány), 

4. a szállítás tervezett időpontja, 

5. a szállítmány célterülete (Cél ország). 

 

Becsatolandó irat: A célország által meghatározott és az export bizonyítványban 

feltüntetett állategészségügyi feltételeket, biztosítékokat és kiegészítő biztosítékokat 

alátámasztó vizsgálati eredmény és/vagy nyilatkozat. 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 8 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 kérelmet a várható indítás időpontját megelőző legkésőbb  48 órán belül be 

kell nyújtani. 

Élő állat, állati eredetű termék, illetve melléktermék harmadik országba történő 

kiviteléhez állategészségügyi exportbizonyítványra van szükség. Az 

állategészségügyi feltételeket, biztosítékokat és kiegészítő biztosítékokat a célország 

határozza meg. 

Az Európai Unióban valamennyi élőállat szállítmányt és állati eredetű terméket 

egységes állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezt a bizonyítványt a 

TRACES rendszeren keresztül kell kitöltenie az arra feljogosított felhasználónak. Az 

állategészségügyi bizonyítványt a hatósági állatorvosnak kell aláírásával és 

bélyegzőlenyomatával hitelesítenie. Valamennyi szállítmányról elektronikus 

üzenetben tájékoztatja a feladás helye szerint illetékes hatóság a rendeltetési hely 

szerinti illetékes hatóságot. 

https://epapir.gov.hu/


Az exportőröknek saját érdekükben meg kell győződniük arról, hogy az import 

feltételek időközben nem változtak-e meg az adott célországban. 

Élő állatot, növényt vagy ezek szaporítóanyagát, állati eredetű vagy növényi terméket 

harmadik országból az ország területére behozni, onnan kiszállítani - törvényben 

vagy törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételekkel és kivételekkel 

- csak állat-egészségügyi, illetve növény-egészségügyi határállomáson keresztül 

lehet. 

Az élőállatok tagállamok közötti szállítása során az állategészségügyi ellenőrzést 

nem az államhatáron, hanem az indítási helyen kell elvégezni. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. Helyszíni vizsgálat során a szállítandó állatállomány, állatok, helyszíni 

vizsgálata, a szállítási dokumentumok és a szállítandó állatok, 

azonosításának, ellenőrzése, a szállító jármű alkalmasságának vizsgálata. 

3. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 

4. Az exportbizonyítvány kiadása. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 Ákr. 

 162/2004. (XI. 16.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi 

rendjéről. 

 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai 

Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 

állattenyésztési ellenőrzésekről. 

 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió 

területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 

szabályairól. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 

 


