
 

 

Az élőállat szállítmányozói tevékenység engedélyezése és 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 

Szállítmányozói nyilatkozat és 
engedélykérelem benyújtható, 
amennyiben: 
 1. a kérelmező magyarországi 
telephellyel rendelkezik; 
 2. a kérelmező igazolta, hogy megfelel 
a jogszabályi feltételeknek,  
3. benyújtotta a helyes gyakorlatról 
szóló útmutatót; 
 4. a kérelmező vagy képviselője az 
elmúlt három évben nem sértette meg 
az állatok védelmével kapcsolatos 
jogszabályokat. 
 
A fentieken túl a nagy távolságokon való 
szállításhoz szükségesek az engedély 
kiadásához az alábbiak is:  
   a kérelmező igazolta, hogy az előírt 
navigációs rendszert használja és 
benyújtotta a következő 
dokumentumokat: 
i. járművezető(k) és kísérő(k) érvényes 

képesítési bizonyítványát; 
ii. közúti szállítóeszköz(ök)re vonatkozó 

érvényes jóváhagyási igazolás(oka)t; 
iii. eljárási szabályzatot a közúti 

járművek mozgásának nyomon 
követésével kapcsolatban; 

iv. a vészhelyzeti intézkedési terveket. 
 

 
 

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 
Az illetékes hatóság a benyújtott 
dokumentumoknak és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő engedélyt állít ki 
a szállítmányozó részére, ami lehet 



 

 

nagy távolságokon való szállításra nem 
jogosító engedély, illetve minden 
szállításra, beleértve a nagy 
távolságokon való szállításokra is 
érvényes engedély. Ezek az engedélyek 
legfeljebb a kiállítás napjától számított 
öt évig érvényesek. A jogszabályoknak 
megfelelő adattartalmú kérelem alapján 
a hatóság az élőállat szállítmányozói 
tevékenységet határozat formájában 
engedélyezi és veszi nyilvántartásba. 

Időpontfoglalás Van 
Elektronikus ügyintézés Van 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 „Jó Szállítási Gyakorlat” adatlapja 
 

A szállító vállalkozás neve, címe: Telefonszám Fax E-mail 

Cégvezető neve, közvetlen telefonszáma 

Gépkocsivezető neve Telefonszáma Bizonyítvány száma Bizonyítvány érvényessége 

Gépkocsivezető neve Telefonszáma Bizonyítvány száma Bizonyítvány érvényessége 

Gépkocsivezető neve Telefonszáma Bizonyítvány száma Bizonyítvány érvényessége 

Gépjármű típusa, rendszáma Rakfelület (m x m) Szállítható fajok Eng. száma, érvényessége 

Gépjármű típusa, rendszáma Rakfelület (m x m) Szállítható fajok Eng. száma, érvényessége 

Gépjármű típusa, rendszáma Rakfelület (m x m) Szállítható fajok Eng. száma, érvényessége 

Állatszállítási tevékenység rövid leírása (szállított faj(ok), szállítási távolság, kapcsolódó kereskedelmi tevékenység) 

A fel és lerakodáshoz használt rakodóhelyek minimális állatvédelmi követelményei: 

A fel- és lerakodás gyakorlata, az ahhoz használt eszközök: 

A vállalkozás által előírt vezetéstechnikai követelmények: 

Vészhelyzetben alkalmazandó eljárások: 

Vészhelyzetben hívható személyek neve és telefonszáma: 

Itatási és takarmányozási technológia: 

 



 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy  
- vállalkozásom magyarországi telephellyel rendelkezik.* 
- ellenem és alkalmazottaim ellen sem hazánkban, sem a Közösség más 

tagállamában nem folyt eljárás állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt az 
elmúlt 3 évben.* 

- vállalkozásom gépjármű-vezetői rendelkeznek az állatszállításhoz szükséges 
szakmai gyakorlattal és tapasztalattal.* 

 
*nem kívánt rész törlendő 
 
Kelt:___________________________ 
 
 
 _________________________________ 
 élőállat-szállító vállalkozás képviselője 
 
 
 
 
 
 
A szállítói engedély-kérelem benyújtásakor csatolandó iratok: 

1. Szállítói nyilatkozat és engedélykérelem 
2. Gépjármű(vek) állategészségügyi engedélyének fénymásolata 
3. Gépjárművezetők 2005/1/EK rendelet szerinti bizonyítványának fénymásolata 



 

 

Szállítói nyilatkozat és engedély kérelem 
 
 

Szállító neve:…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
Szállító címe (telephelye):……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Alulírott biztosítom, hogy az engedélyben megjelölt időtartam alatt az 
állatszállítások során 

- a szállítás az állatnak sérülést vagy indokolatlan szenvedést nem okoz, 
- a használt szállítóeszköz megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, 
- az állat szállításával és szállítás alatti gondozásával megbízott személy 

szakirányú képzésben részesült, vagy ezzel egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik az állatok szállítása, gondozása, illetve 
ellátása területén, 

- a szállítás egész időtartama alatt – különös tekintettel a rendeltetési 
helyen, valamint a harmadik országok területén – a vonatkozó 
állategészségügyi, állatvédelmi, valamint egyéb előírások betartásra 
kerülnek. 

 
Megjegyzés:………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Kérem a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályát, hogy az élőállat-szállítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt 
megadni/meghosszabbítani szíveskedjék. 
 
Kelt:………………………………………, 20….. ……………………………… 
 
 
 
 
       …………………………………. 
          a szállító aláírása 
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