
Állatszállító jármű engedélyezése

Hatáskörrel rendelkező
szervezet

A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

Illetékesség Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézés helye
A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem tartalmi elemei:

1. Az állat szállító jármű tulajdonosának/üzemben tartójának 
adatai,

2. az állat szállító jármű adatai,
3. a tervezett állat szállítási tevékenység maximális 

időtartamára, távolságára, belföldi, vagy nemzetközi irányára
vonatkozó információ.

Becsatolandó irat:

-A jármű forgalmi engedélyének másolata,

-a jármű rakodására, tisztítására vonatkozó higiéniai eljárásrend,

-nagy távolságra történő szállítás esetén az állatok etetésére, 
itatására vonatkozó eljárásrend.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60  nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Postai úton, elektronikus úton, vagy a járási hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztályán személyesen, vagy 
meghatalmazott útján. 

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Gépjárművön történő élőállat-szállításra csak speciálisan erre a 
célra kialakított, megfelelő műszaki állapotban lévő és engedéllyel 
rendelkező szállítóeszköz használható.

A nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárás kérelemre indul. A 
járási hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek 
teljesülése esetén nyilvántartásba veszi és engedélyezi a járművet a
használatra, erről határozatot hoz. Az állati szállító jármű csak 
ennek birtokában üzemeltethető.

Nem kell engedélyezni az állatszállításra használt járművet, ha:

- az állattartó saját gazdasági haszonállatát vagy kedvtelésből tartott
állatát telephelyről másik telephelyre, vagy szezonális legeltetés 
céljából saját járművével 50km-es távolságon belül szállítja,

-az állattartó tartósan megjelölt, regisztrált lovát saját járművel nem 



vágási célból lóútlevéllel együtt szállítja,

Ügymenet

1. A kérelem vizsgálata.
2. Helyszíni szemle során az állatszállító jármű 

alkalmasságának vizsgálata.
3. Tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás.
4. Az állatszállító jármű nyilvántartásba vétele, engedély 

kiadása.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

 Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 
védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv 
és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló Európai 
Tanács 2005/1/EK rendelet.

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény.

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Közúti állatszállító jármű engedélyezése iránti kérelem

Időpontfoglalás

 
Igen.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

http://www.njt.hu/
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