
Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, külföldre történő 

kiszállításához általános járványmentességi igazolás 

 

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:  

A kérelem tartalmi elemi: 

-         Az állatok tartójára, tulajdonosára, és szállítójára vonatkozó adatok. 

-         A mozgatni kívánt állatállományra, ebek, lovak esetén egyedi azonosításra 

vonatkozó adatok. 

-         A szállítás kiindulási és cél állomására vonatkozó adatok. 

 

Becsatolandó irat:  

Kisállat-útlevél vagy kisállat-egészségügyi könyv, (madarak esetében – lábgyűrű 

lista) 

 

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 kedvetlésból szállított állatok (kutya, macska, görény, rágcsálók, házinyúl, minden 

madár - kivéve baromfi - gerinctelen állatok - kivéve méhek és rákok - trópusi díszhal, 

kétéltűek, hüllők) nem kereskedelmi célú szállításnak (mozgatásnak) minősülnek az 

alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén: 

1. A mozgás nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig 

az a feletti tulajdonjog átruházására – beleértve például az ajándékozást, az új 

tulajdonoshoz történő ingyenes elhelyezést. 

2. Az állatok  száma nem haladja meg az ötöt. 

3. Az állat/állatok a tulajdonost vagy az általa írásban feljogosított természetes 

személyt kísérik. 

Ugyanakkor megfelelő dokumentáltság esetén nem kell a tulajdonosnak, illetve a 

feljogosított személynek kísérnie az állatot, ha arra a tulajdonos vagy a feljogosított 

személy mozgása előtt vagy után legfeljebb öt nappal kerül sor (pl. ugyanazzal a 

repülőjárattal nem tudják utaztatni az állatot). 

https://epapir.gov.hu/


A tulajdonos, illetve a feljogosított személy felelőssége, hogy a speciális nemzeti 

szabályokról az utazás megkezdése előtt tájékozódjon, és azoknak megfeleljen, 

továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a légi szállítás szabályait meghatározó IATA 

(Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírások megkövetelhetik kísérő 

dokumentum meglétét. 

A kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti nem kereskedelmi célú mozgásának 

feltételei: 

-         Egyedi azonosítás:az állatot transzponderrel meg kell jelölni; a tetoválással 

mint egyedi azonosítás kizárólag a 2011. július 3. előtt tetoválással jól olvasható 

módon megjelölt állatok utaztatása esetén elfogadott. A transzponder behelyezését 

kizárólag állatorvos végezheti. 

-         Ebek esetében az állatnak érvényes veszettség elleni oltással kell 

rendelkeznie. 

A veszettség elleni védőoltás akkor érvényes ha: 

 forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, megfelelő adagú vakcinát 

alkalmaztak, 

 engedéllyel rendelkező (szolgáltató) állatorvos végezte el a vakcinázást, 

 az állat legalább 12 hetes (84 nap) az oltás beadásának idején (ennél 

fiatalabb korban beadott oltás nem tekinthető érvényesnek, függetlenül az 

oltás beadásától eltelt időtartamtól!) - az azonosító okmányban (útlevél) 

feltüntetésre került a beadás időpontja, 

 a vakcinázás az állat egyedi azonosítása (mikrochip-beültetés) után történt, 

 a gyártó által előírt vakcinázási protokoll befejezésétől számított legalább 21 

nap az immunitás kialakulása – az oltás érvényessége ezen időpont után 

kezdődik és az immunitás befejeződéséig tart. 

 Ha a következő oltást az előző érvényességi idején belül adták, az oltás a 

beadás napjától érvényes. 

 Amennyiben a következő oltásra az előző vakcinázás érvényességi idején túl 

kerül sor, úgy annak beadásától számított 21 nap múlva számít érvényesnek a 

védőoltás. 

-         Azonosító okmány megléte (megfelelően kitöltött kisállatútlevél): a 

kisállatútlevelet a szolgáltató állatorvosok állíthatják ki, valamint regisztrálnak az erre 

rendszeresített országos informatikai adatbázisban. 

-         Galandféreg-ellenes kezelés: A Finnországba, az Egyesült Királyságba, 

Írországba valamint Máltára történő utaztatás esetén a tervezett belépés előtt 

legfeljebb 120 órával, de legalább 24 órával, állatorvos által elvégzett, jóváhagyott 

féregellenes szerrel történő kezelésnek kell alávetni az állatot. A kezelés tényét a 

kísérő okmányban (tagállamok közötti szállítás esetén a kisállatútlevélben, harmadik 

országból történő bevitel esetén az állategészségügyi bizonyítványon) kell igazolnia 

az állatorvosnak. 

 www.maok.hu oldalon részletes ismertetők célország szerint elérhetőek 

 további információk a célország nagykövetségének honlapján vagy 

személyesen a nagykövetségen 

 

http://www.maok.hu/


Ügymenet:  

1. A kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálata. 

2. Szükség szerint a kiszállítandó kedvtelésből tartott állatok helyszíni vizsgálata, 

egyedi azonosításuk ellenőrzése. 

3. Állategészségügyi export bizonyítvány kiállítása 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

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

 Ákr. 

 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi 

célú szállításának állategészségügyi feltételeiről. 

 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


