
Állategészségügyi ügyintézés 

Állatszállítók engedélyezése iránti kérelem eljárás

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség
Nógrád megye

Ügyintézés helye

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján Baglyasi út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

A tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása

A kérelem tartalmi elemei:
Az  illetékes  hatóság  engedélyt  állít  ki  a  szállítmányozó  részére,
feltéve, hogy 
a) a kérelmező abban a tagállamban telepedett le, illetve harmadik
országbeli kérelmező esetén rendelkezik abban a tagállamban kép-
viselettel, ahol engedélyért folyamodott;
b)  a kérelmező igazolta,  hogy elegendő és megfelelő személyzet,
felszerelés és operatív eljárás áll rendelkezésére, amelyek lehetővé
teszik, hogy e rendeletnek eleget tegyen, beleértve adott esetben a
helyes gyakorlatról szóló útmutatót;
c)  nem ismeretes,  hogy a kérelmező vagy képviselője  a kérelmet
megelőző három évben súlyosan megsértette volna az állatok védel-
mével kapcsolatos közösségi és/vagy nemzeti jogszabályokat. Ez a
rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelmező
az illetékes hatóság számára egyértelműen bizonyította, hogy min-
den szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy a továb-
bi jogsértéseket elkerülje.
Valamint – bár nincs jogszabályi felsorolás-, az engedély kiadásához
szükséges megadni az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
a szállítani kívánt állatok faját, és a nagy távolságokra történő szállí-
tási szándékot. (A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE 10. cikk és III.
melléklet I. és II. fejezet)

Értelemszerűen csatolni kell a gépjármű engedélyét, illetve a képzés
elvégzését igazoló okiratot.

A  nagy  távolságokon  való  szállításhoz  szükséges  engedélyekkel
kapcsolatos követelmények:
Az illetékes hatóság kérelem alapján engedélyt állít ki a nagy távol-
ságokon való szállítást végző szállítmányozó részére, feltéve, hogy a
kérelmező benyújtotta a következő dokumentumokat:
i. valamennyi, a nagy távolságokon szállítást végző járművezetőnek
és kísérőnek az érvényes képesítési bizonyítványát; 
ii. valamennyi, a nagy távolságokon való szállításhoz használt közúti
szállítóeszközre vonatkozó, érvényes jóváhagyási igazolást;
iii.  azon eljárással  kapcsolatos részleteket,  amely lehetővé teszi  a
szállítmányozó számára, hogy nyomon kövesse és nyilvántartsa a



felelőssége alá tartozó közúti járművek mozgását, és a nagy távolsá-
gon való szállítás során bármikor kapcsolatba lépjen az érintett jár-
művezetőkkel; 
iv. a vészhelyzetek esetére vonatkozó vészhelyzeti intézkedési ter-
veket. (A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE 11. cikk)
A szállítónak a jogszabályoknak megfelelő szállítójárművel, képzett
sofőrrel  kell  rendelkezni.  A  szállításhoz  a  járműveket  is
engedélyeztetni  kell  és  a  megfelelő  képzettségről  a  sofőrnek  is
igazolással kell  rendelkezni.  A 8 órán túli  szállítások esetén külön
engedélyezésre  van  szükség.  A  kérelmezőnek  nyilatkoznia  kell,
hogy a megelőző 3 évben állatvédelmi jogszabályokat  nem sértett
meg.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték – és díjmentes.

Ügyintézési határidő

8  nap,  ha  a  hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  és  mellékletei
rendelkezésre  állnak,  valamint  a  tényállás  tisztázott  és  nincs
ellenérdekű ügyfél.
Ha  a  sommás  eljárás  feltételei  nem  állnak  fenn,  akkor  teljes
eljárásban 60 nap.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A kérelmet az illetékes hatóságnál írásban lehet előterjeszteni. Az el-
járás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését kö-
vető napon indul.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálta-
tások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a
továbbiakban:  Eüsztv.)  meghatározott  elektronikus  úton  (írásban)
vagy  személyesen,  tart  kapcsolatot  az  ügyféllel  és  az  eljárásban
résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattar-
tás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg.
Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál
rendelkezésre álló – módra áttérhet.
Az Eüsztv. 9. §-a alapján, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szerve-
zet,  valamint  a  gazdálkodó  szervezet  jogi  képviselője  elektronikus
ügyintézésre kötelezett.
Címzett: Nógrád Megyei Kormányhivatal e-papír
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Állategészségügyi feladatok

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az  élőállat-szállítás  engedélyhez  kötött  tevékenység,  melynek
nyilvántartását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008.  évi  XLVI.  törvény  írja  elő.  Az  illetékes  hatóság  kérelemre
megadja  a  nagy  távolságokon  való  szállításra  használt  közúti
szállítóeszköz  jóváhagyási  igazolását,  feltéve,  hogy  átvizsgálta  a
szállítóeszközt, és megállapította, hogy az megfelel az I. melléklet II.
és  VI.  fejezetében  a  nagy  távolságokon  való  szállításra  használt
közúti  szállítóeszközök  megtervezésére,  kialakítására  és
karbantartására vonatkozó követelményeknek.

Ezek az engedélyek legfeljebb a kiállítás napjától számított öt évig
érvényesek.

A hatóság bizonyítványt ad ki, valamint a hatósági nyilvántartásba



történt bejegyzés is történik, ezért határozatot ad ki. 

A  döntés ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye
nincs. A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmesnek tartó fél a véglegessé vált döntés ellen –
jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási pert indíthat.

Ügymenet:
1. A kérelem vizsgálata. 
2. A jogszabályban előírt feltételek meglétének ellenőrzése
3. A tényállás tisztázása. A hatóság határidő megjelölésével a

mulasztás jogkövetkezményeire  történő figyelmeztetés mel-
lett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

4. Az állatszállító nyilvántartásba vétele, engedély kiadása.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni
védelmére  vonatkozó  1/2005/EK  rendelet  végrehajtásáról
szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés.

 A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE 10. és 11. cikkek.
 Az élelmiszerláncról  és  hatósági  felügyeletéről  szóló  2008.

évi XLVI. törvény 2. § (2) bekezdés a) pont.
 A földművelésügyi  hatósági  és igazgatási  feladatokat  ellátó

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Jogszabálykereső
EUR-Lex

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet. Ha a kérelem melléklete nem tartalmazza a jogszabály
által  előírt  további  követelményt,  akkor  az  ügyfél  a  kérelmét
visszavonhatja. Ha az előírt követelmény teljesítése nem lehetséges
a  hiánypótlásra  a  hatóság  által  előírt  időpontig,  akkor  kérheti  az
eljárás szüneteltetését.
Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  Az
iratbetekintés során az arra jogosult  másolatot,  kivonatot készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében
– másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 
A 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (2a) bekezdés alapján e törvény,
illetve a 38/A. § (3a) bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá
tartozó tevékenységet  csak FELIR azonosítóval  rendelkező  ügyfél
folytathat.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://www.njt.hu/
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