
Az élőállat kereskedői tevékenység nyilvántartásba vétele 

Ügyintézés helye: 

SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
7400 Kaposvár, Cseri major (Tinódi u. 
2.) 
Tel.: 82/311-311 
e-mail: elelmiszer@somogy.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHENTF  
KRID: 428684958 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 12:30-16:30 
Szerda: 8:00-16:30 
Péntek: 8:00-12:00 

Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető nyomtatványok  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Benyújtott kérelem.  

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatatási díja Az eljárás illeték- és díjmentes 
Ügyintézési határidő 60 nap 

Kérelem benyújtásának módja 
Postai úton, személyesen, vagy az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint. 

Ügyintézési tájékoztató 

A kérelem alapján a hatóság az élőállat-
kereskedelmi tevékenység végzését 
határozat formájában veszi 
nyilvántartásba. Az élőállat-
kereskedelem a vonatkozó 
jogszabályok által előírt feltételekkel 
végezhető. 

Időpontfoglalás Van 
Elektronikus ügyintézés Van 
 
 
 
 
 
 



ÁLLAT-KERESKEDŐI NYILATKOZAT és KÉRELEM 
Kérelmező 
neve:……………………………………………………………………………………………
……………………… 
Kérelmező 
címe:……………………………………………………………………………………………
……………………… 
Kérelmező 
telefonszáma:………………………………….………………………………………………
……………………… 
Kérelmező 
telephelye:………………………………………………………………………………………
…………………….. 
Forgalmazni kívánt állatok 
faja:………………………………………………………………………………………………
…... 
 
1. Kérem az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-

egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § (1) 

bekezdés 6. pontja szerinti tevékenységem nyilvántartásba vételét az 54/2004. (IV. 24.) FVM 

rendelet 11. §-a és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

38. § (1) bekezdés b) pontja értelmében. 

2. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom magyarországi, Somogy megyei székhellyel rendelkezik, illetve 

kizárólag, mint 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 a Tanács 

2005/1/EK Rendeletének (2004. december 22.) 2. cikk q) pontja szerinti „szállításszervező” 

kívánom folytatni az élőállat kereskedelmi tevékenységet. 

3. Nyilatkozom, hogy biztosítom az alábbi feltételeket a kereskedői tevékenységem végzése során: 

• a kereskedői tevékenységről, az értékesítésre felkínált állatokról, azok vásárlásáról, 

eladásáról naprakész nyilvántartást vezetek, azokat 5 évig megőrzöm és az ellenőrző 

hatóság kérésére felmutatom, 

• az állatok szállítása vagy szállíttatása során betartom az állatok védelmére vonatkozó 

jogszabályokat, illetve biztosítom, hogy az állatok kereskedelme során azoknak 

szükségtelen szenvedést ne okozzak, a lehetőségekhez mérten és az előírások alapján 

biztosítom az állatok fajának, korának és élettani állapotának megfelelő tartási és 

takarmányozási körülményeket (optimális környezeti tényezők, tiszta, száraz alom, ivóvíz 

minőségű víz és megfelelő takarmány, illetve, a fajra, kor- és súlycsoportra előírt 

férőhelyszükséglet), 



• gondoskodom arról, hogy az utazás során a szállítás különböző szakaszainak nem 

megfelelő összehangolása miatt az állatok jóléte ne kerüljön veszélybe, valamint 

figyelembe vegyék az időjárási viszonyokat, 

• a keletkezett hulladék zárt gyűjtését és rendszeres elszállítását biztosítom, 

• minden egyes kereskedelmi szállítmány esetében megnevezek egy természetes személyt, 

aki felelős a szervezésért és biztosítja, hogy a szállítmányszervezés esetleges 

hiányosságaiból adódóan a szállított állatok jólléte ne sérüljön, 

• megbízok egy természetes személyt, aki felel azért, hogy az illetékes hatóság számára 

bármikor rendelkezésre bocsássa a szállítás tervezésével, végrehajtásával és teljesítésével 

kapcsolatos információkat, 

• a tevékenységhez kapcsolódó élőállat-szállításhoz megfelelő engedéllyel rendelkező 

szállítmányozó közreműködését veszem igénybe, felhívom továbbá a szállítmányozó 

figyelmét a „Jó Szállítási Gyakorlat” betartásának kötelezettségére. 
 

Kelt:  ……………………………………………… 
 
       ……………………………………….. 
        kérelmező aláírása 


	Az élőállat kereskedői tevékenység nyilvántartásba vétele

