
Import gazdasági haszonállatok beszállításának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

Kérelmező neve, címe (székhelye), 

-         a beszállítani kívánt állatok fogadási helyét képező karantén címe, 

-         a behozatallal érintett állatok, faja, fajtája, hasznosítási típusa, ivara, kora, 

mennyisége, 

-         az import állatállomány várható érkezési ideje. 

 

Becsatolandó irat: az állomány származási helye, (ország, telep címe, mentessége) 

mentességi dokumentum, valamint az egyedi vizsgálati eredmény. 

 

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: Idegen állományból származó – külföldi és belföldi származású 

– állatokat állategészségügyi megfigyelés céljából el kell különíteni (karanténozás). 

Elkülönítésnek minősül az is, ha a telepet egyszerre egy vagy több helyről származó 

állattal népesítik be, és a különböző helyről származó állományokat egymástól 

elkülönítve tartják. Ilyen esetben a megfigyelés idejét az utolsó állat beszállításától 

kell számítani. 

Megfigyelési céllal el kell különíteni az állatvásárról, piacról, kiállításról, versenyről, 

kórházból, klinikáról visszahozott állatokat is, de ezek beszállítása csak előzetes 

bejelentés köteles. 

A megfigyelés feltételeit az állattartó köteles megteremteni és viselni annak 

költségeit. 

Az állatok import célú behozatalának aktuális feltételeit az állategészségügyi hatóság 

határozza meg a feladási hely és a céltenyészet eseti járványhelyzetének 

figyelembevételével, erről határozatot hoz, a beszállítást engedélyezi. A még nem 

jogerős határozatban foglalt döntés ellen a határozatban részletezett tájékoztatás 

szerint fellebbezés nyújtható be. 

Az országba behozni kívánt állatok állategészségügyi megfigyelésének feltételeit az 

állatok fogadási helye szerint illetékes állategészségügyi hatóság köteles ellenőrizni. 

Az állatok elkülönítését az előírt megfigyelési idő kedvező eltelte után, valamint az 

https://epapir.gov.hu/


elvégzett vizsgálatok kedvező eredménye alapján az illetékes hatósági állatorvos 

oldja fel. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 

3. Az import állatállomány karanténba történő beszállítási engedélyének kiadása, 

határozathozatal. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 Ákr. 

 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat. 

 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. 

 


