
Mikrochip engedélyezés 

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:  

PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Állategészségügyi Osztály országos illetékességgel.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

1. A kérelmező (a dokumentáció tulajdonosa) 

- neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe 

2. A kérelmező képviseletében eljáró cég vagy magánszemély esetében 

- képviselő neve, kapcsolattartó személy neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, e-

mail címe 

- meghatalmazás, amely feljogosítja a képviselőt arra, hogy a készítmény forgalomba 

hozatalával kapcsolatos eljárás során, továbbá a készítmény nyilvántartásba vételi 

igazolásának módosítása, illetve nyilvántartásba vételének megújítása során a 

kérelmező nevében eljárhat 

- meghatalmazás a gyártótól/a dokumentáció tulajdonostól, hogy a készítményt a 

forgalmazó/kérelmező Magyarországon forgalmazhatja. 

3. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy nincs tudomása olyan tényről vagy adatról, 

amely a nyilvántartásba vételt akadályozná 

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a készítmény alapanyagai és 

gyártástechnológiája a fertőző szivacsos agyvelőbántalom (TSE) szempontjából 

veszélytelenek  

5. A készítmény más országokban való forgalmazására vonatkozó adatok 

- ország, terméknév, az engedélyezés dátuma, az engedély száma 

6. Befizetési bizonylat 

A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 30. §-a és az igazgatás szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 87/2013. (X. 1.) VM rendelettel módosított 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. számú melléklet 6. „Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezési és 

gyógyszergyártási engedélyezési díja” pontja, ennek 6.6.3.1. alpontja szerint 

megállapított 5.000 Ft. (Igazgatási szolgáltatási díj)(számlaszám: 10023002-

00302175-00000000) 

II. Minőségre vonatkozó dokumentáció 

II/A. Összetétel (angol vagy magyar nyelven)  

1. A készítmény csomagolásának rövid leírása, kiszerelési egységek 

II/B. A végtermékek vizsgálatára alkalmazott minőség-ellenőrzési módszerek leírása 

(angol vagy magyar nyelven). 

II/C. A késztermék minőségi követelményei (angol vagy magyar nyelven). 

Megfelelőség az ISO 11784 (igazolás a rádiófrekvenciás azonosításról: a kód 

struktúrája) és 11785 (igazolás a rádiófrekvenciás azonosításról: a transzponder 

aktiválása és a leolvasás mikéntje) sztenderdeknek. 

A késztermék egy gyártási tételének mintája a minőségi bizonylattal együtt (egyetlen 

becsomagolt chip, matricákkal elegendő) 

II/D. Stabilitás (angol vagy magyar nyelven). 

1. A készítmény stabilitásvizsgálati eredményei  



2. A készítmény javasolt tárolási előírása 

3. A készítmény javasolt eltarthatósági ideje 

4. Mikrochipek esetében igazolás a sterilitás elvégzéséről/ellenőrzéséről. (gyártói 

igazolás, ennek hiányában a forgalmazó által elvégeztetett sterilitás vizsgálat 

eredménye) 

(ha pl. etilén-oxiddal sterileznek, akkor az ISO 11135:2014 szabvány szerint kell 

eljárni) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi 

képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, 

jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre 

köteles, így kérelmét elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül 

köteles előterjeszteni. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: - Állatgyógyászati 

készítmények törzskönyvezési és gyógyszergyártási engedélyezési díja” pontja, 

ennek 6.6.3.1. alpontja szerint megállapított 5.000 Ft.  

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő:  

Ügymenet rövid leírása:  

A kérelmező a kérelmet mellékletekkel együtt benyújtja megyei kormányhivatalnak.  

Hiánytalan dokumentáció benyújtásakor 8 napon belül a kérelmező megkapja a 

rendelő működési engedélyét. 

Főbb különös eljárási szabályok: -  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 

az állatgyógyászati termékekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 


