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A 31.000/1929. FM. sz. körrendelet az 
Országos Állategészségügyi Intézet létesítéséről  

(R. T. 1929. 234.) 

Forrás: Földmivelésügyi jogszabályok gyűjteménye. 4. köt. Hernádi Árpád Adó-,  
Illeték- és Közigazgatási Szakkönyvkiadó, Budapest, 1949. 601–602. 

Értesítem Alispán (Polgármester) urat, hogy az 1927. évi XI. tc.-ben nyert felhatalmazás 
alapján „Országos Állategészségügyi Intézet”-et létesítettem. 

Az Intézet hatáskörébe tartoznak mindazok a tudományos vizsgálatok és felülvizsgálatok, 
amelyek a gyakorlatban működő állatorvosok munkakörét meghaladják. Ezek: 

1. a bejelentés kötelezettsége alá tartozó állatbetegségek, vagy ilyenek gyanúja esetén 
hivatalból szükséges, vagy magánfelek által kért hatósági felülvizsgálat; 

2. veszettség gyanúja esetén az agyvelő kórszövettani vizsgálata és kísérletes állatoltás; 
3. bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek esetén váladékok (tej, hörgőváladék, 

genny stb.) bakteriológiai vizsgálata, valamint víz, takarmányok és egyéb anyagok vizsgálata, 
állategészségügyi szempontból; 

4. bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek (takonykór, tenyészbénaság,) esetén 
szerológiai vizsgálatok; 

5. bejelentési kötelezettség alá nem tartozó betegségek esetén hulláknak, hullarészeknek, 
vérnek, váladéknak, víznek, takarmánynak stb. kórbonctani (kórszövettani), bakteriológiai, 
szerológiai és parazitológiai vizsgálata; 

6. az állatorvoslásban használatos oltóanyagok, szérumok, valamint más baktériumos eredetű 
készímények állami ellenőrző vizsgálata; 

7. oltási balesetek esetén a kifogásolt oltóanyagok vizsgálata; 
8. kísérletes oltások végzése állati fertőző betegségek ellen és ilyenek ellen ajánlott oltási 

módszerek és gyógyszerek kipróbálása; 
9. kutató munka, különösen tudományos vizsgálatok a fertőző állatbetegségek oktanának 

és az ellenük való védekezés módjának kiderítése. 
A fentebb felsorolt vizsgálatokat és felülvizsgálatokat, amelyeket eddig a budapesti állat-

orvosi főiskola bakteriológiai, járványtani és kórbonctani intézeteiben végeztek, az említett 
időtől kezdve az Országos Állategészségügyi Intézet lesz illetékes végezni. 

Megjegyzem, hogy tudományos (nem hivatalos) vizsgálatra szánt állati hullákat, hullaré-
szeket és egyéb vizsgálati anyagokat az Országos Állategészségügyi Intézeten kívül továbbra 
is lehet, sőt az eredményes oktatás és tudományos kutatás érdekében kívánatos és szükséges 
az állatorvosi Kar említett intézeteibe is küldeni. 
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A m. kir. Földmívelésügyi miniszternek 33976/1929. H1-2. sz. 
rendelete az 1927. évi XI. t-c. alapján létesített M. kir. Országos 

Állategészségügyi Intézetben végzett vizsgálatok díjazásának 
szabályozása tárgyában 

Forrás: Állategészségügy, 1929. 7. 112–113. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 33976/1929. III-2. számú rendelete az 1927. évi 
XI. t-c. alapján létesített M. Kir. Országos Állategészségügyi Intézetben (Budapest VII. ker. 
Tábornok utca 2.) végzett vizsgálatok díjazásának szabályozása tárgyában.  

A m. kir. Országos Állategészségügyi intézetben díjtalanul történik a hatóságok és a m. kir. 
állatorvosok által felülvizsgálat céljából beküldött anyagok vizsgálata, továbbá az állami 
hatósági intézetek, intézmények által beküldött anyagok vizsgálata végül az állatorvosok által 
magánfél érdekében kizárólag kor jelzés céljából beküldött anyagok vizsgálata, kivéve a 
magánfél érdekében sorozatos vizsgálatra beküldött anyagok vizsgálatát (pl. ha több állatból 
küldenek vért valamely fertőző anyaggal való fertőzöttség megállapítása végett).  
Díjtételek. 
A vizsgálati díjak a végzett munka arányához mérten a következők:  
 1. Emlős állatok hullájának boncolása 5–12 pengő. 
 2. Baromfi hullájának boncolása 1–2 pengő. 
 3. Serologiai vizsgálat emlős állat vérével vérpróbánként 2–7 pengő. 
 4. Serologiai vizsgálat baromfi vérével vérpróbánként 0–40 pengő.  
 5. Hullarész, vér, váladk vagy ürülék mikroszkópos vizsgálata 4–7 pengő. 
 6. Hullarész, vér, váladék vagy ürülék részletes bakteriologiai vizsgálata (mikroszkópi 

vizsgálat és ternyésztés állatojtás) 5–10 pengő.  
 7. Hullarész, vér, váladék vagy ürülék szövettani vizsgálata vagy bonyolultabb parazitológiai 

vizsgálata 10 pengő.* 
 8. Víz vizsgálata állategészségügyi szempontból (eltekintve kémiai vizsgálattól) 4–20 pengő. 
 9. Takarmány vizsgálata állategészségügyi szempontból (eltekintve a kémiai vizsgálattól)  

4–20 pengő. 
10. Boncolási jegyzőkönyv szerkesztésének díja a bélyeg-illetékeken kívül 10 pengő. 
11. Fertőtlenítőszer hatásának a vizsgálata 20-200 pengő.  
12. Ojtóanyagtermelő intézetek és más laboratoriumok anyagainak időszaki állami ellenőrző 

vizsgálata esetén 
a) vakcina vizsgálata bakteriologiai módszerrel állatojtás nélkül 5 pengő; 
b) vakcina vizsgálata bakteriologiai módszerrel és állatojtással 10 pengő; 
c) szérum vizsgálata (eltekintve sertéspestis szérumtól) sterilitásra 10 pengő; 
d) szérum vizsgálata (eltekintve sertéspestis szérumtól) sterilitásra 10 pengő; 
e) sertéspestis elleni szérum vizsgálata sterilitásra és hatékonyságra műszaki számonként 

40 pengő.  
[…] 
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14. Amennyiben a vizsgálat végrehajtásánál állatkísérletre is szükség van, meg kell téríteni  
a kísérleti állatok árát, azok takarmányának árát, különösen költséges vizsgálatoknál pedig 
az elhasznált egyéb (főleg vegyi) anyagok árát is.  
A sertéspestis elleni szérum kipróbálásához szükséges sertéseket és azok takarmányát az 
illető ojtóanyagtermelő intézet köteles adni.  

15. A vizsgálati díjat, valamint a boncolási jegyzőkönyv bélyegilletékét a vizsgálatot, illetve  
a boncolást kérő fél köteles megtéríteni. 
Az intézet a vizsgálati díjakról a vizsgálati anyag tulajdonosának vagy beküldőjének 
díjjegyzéket küld, amelyben felszámított díjak 8 napon belül megtérítendők. Ismételt 
sürgetésre be nem fizetett vizsgálati díjat közigazgatási úton kell behajtani.  

16. Különös méltánylást érdemlő esetben, nevezetesen, ha a vizsgálatnak közérdekből vagy 
tudományos szempontból is jelentősége van, az intézet igazgatójának jogában áll a vizsgálati 
díjat mérsékelni vagy egészen elengedni. 

 
Jelen rendelet azonnal hatályba lép. 
 
Budapest, 1929. junius 10. 

Dr. Mayer 
államtitkár 
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A földművelésügyi miniszter 95/1955. (Mg. É. 36.) FM számú utasítása 
Miskolcon állategészségügyi intézet létesítéséről és az állategészségügyi 

intézetek működési területének újabb kijelöléséről. 

Forrás: Mezőgazdasági Értesítő, 1955. 6 (36). 536. 

XIII. A. 657-53/1955 
Előadó: Dr. Lázár Jenő 
 
1. A 18.107/1951. (XI. 17) FM számú rendelet 2. §-ában felsorolt feladatok ellátására 
Miskolcon újabb állategészségügyi intézetet létesítettem. Az Intézet működését 1955. október 
1-én megkezdi. 
2. Az  állategészségügyi intézetek működési területét az alábbiak szerint jelölöm ki: 

Országos Állategészségügyi Intézet: Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Sopron, Komárom, Nógrád, 
Pest, Vas és Veszprém megye, továbbá Budapest főváros területe; 

Békéscsabai Állategészségügyi Intézet: Békés és Csongrád megye, továbbá Szeged megyei 
jogú város területe; 

Debreceni Állategészségügyi Intézet: Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megye, 
továbbá Debrecen megyei jogú város területe; 

Kaposvári Állategészségügyi Intézet: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye, továbbá 
Pécs megyei jogú város területek; Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, továbbá Miskolc 
megyei jogú város területe;  

Miskolci Állategészségügyi Intézet. 
3. A 336/1953 (Mg. É. 60.) FM számú utasítás hatályát veszti. 
 
Budapest, 1955. évi augusztus hó 18. napján 
 

Erdei Ferenc s. k. 
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A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 22/1972. (MÉM É. 47.) MÉM 
számú utasítása Szombathelyen állategészségügyi intézet létesítéséről és az 

állategészségügyi intézetek működési területének újabb kijelöléséről 

Forrás: MÉM Értesítő, 1972. 23 (47). 922. 

1. A 18.107/1951. (XI. 17.) FM számú rendelet 2. §-ában, valamint az 5/1962. (II. 7.) FM 
számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzatban az állategészségügyi intézetek 
tennivalóiként felsorolt feladatok ellátására Szombathelyen újabb állategészségügyi intézetet 
létesítek. Az intézet működését 1972. november 1. napján kezdi meg. 

2. A Szombathelyi Állategészségügyi Intézet az Országos Állategészségügyi Intézet igaz-
gatójának felügyelete alá tartozik. 

3. Az állategészségügyi intézetek működési területe az alábbi: 
- Országos Állategészségügyi Intézet: Bács-Kiskun, Fejér, Komárom, Nógrád, Pest és 

Veszprém megye, továbbá Budapest főváros területe;  
- Békéscsabai Állategészségügyi Intézet: Békés és Csongrád megye területe; 
- Debreceni Állategészségügyi Intézet: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megye 

területe; 
- Kaposvári Állategészségügyi Intézet: Baranya, Sopron és Tolna megye területe; 
- Miskolci Állategészségügyi Intézet: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területe; 
- Szombathelyi Állategészségügyi Intézet: Győr-Sopron, Vas és Zala megye területe. 
4. Ez az utasítás 1972. november 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 95/1955. (Mg. É. 

36.) FM számú utasítás hatályát veszti. 
 

Dr. Soós Gábor s. k. 
a miniszter első helyettese 
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A Minisztertanács 21/1987. (VII. 10.) számú rendelete 
az állategészségügyi intézetek létesítéséről szóló 

175/1951. (IX. 22.) NT számú rendelet 
hatályon kívül helyezésről 

Forrás: Magyar Közlöny, 1987. (27). 488. 

1. § 
 
Az állategészségügyi intézetek létesítéséről szóló 175/1951. (IX. 22.) MT számú rendelet 
hatályát veszti. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Berecz Frigyes s. k. 
a Minisztertanács elnökhelyettese 
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A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 9/1988. (VI. 30.) MÉM  
rendelete az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyeletről 

Forrás: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Közlöny, 1988. 39 (13). 346–347.  

Az állami pénzügyekről szóló 1979. II. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel, valamint érdekképviseleti szervek vezetővel 
egyetértésben a következőket rendelem:  
 
 

1. § 
(1) Az állategészségügy, az élelmiszer-, dohány- és a borellenőrzés, valamint a takarmány-

ellenőrzés külön jogszabályban meghatározott hatósági feladatait a megyénként és a fővárosban 
szervezett szakigazgatási intézményként működő állategészségügyi és élelmiszerellenőrző 
állomások látják el. 

(2) A bor ellenőrzésével kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott hatósági 
feladatokat országos hatással az Országos Borellenőrző Állomás [az (1) és (2) bekezdésben 
megjelölt szervek a továbbiakban együtt: állomás] látja el. 
 
 

2. § 
Az állomások 1988. december 31-ig eredményérdekeltségű, 1989. január 1. napjától pedig 

maradványérdekeltségű és részben önálló költségvetési rendszerben gazdálkodhatnak, és a 
pénzügyi, költségvetési közös feladataikat költségvetési irodájukon keresztül látják el. 
 
 

3. § 
Az állomás élén igazgató áll. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat az állomás székhelye 

szerinti illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének vezetője a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter (továbbiakban: miniszter) egyetértésével gyakorolja. 
 
 

4 § 
(1) Az állomások központi irányítását a miniszter látja el, és ennek keretében az állomás 

részére 
a) állategészségügyi akciók megszervezésére és végrehajtására; 
b) fertőző állatbetegségek megelőzésére, terjedésének megakadályozására, illetve felszá-

molására teendő intézkedésekre; 
c) emberre vagy állatra veszélyes kórokozók behurcolásának, illetve kivitelének megaka-

dályozása érdekében teendő intézkedésekre; 
d) veszélyes állatgyógyászati gyógyszerek, oltóanyagok, diagnosztikai készítmények, fer-

tőtlenítő anyagok zárolására; 
e) egészségre ártalmas élelmiszerek forgalmának megtiltására; 
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f) járványveszély esetén személyek, anyagok, eszközök, más megye területére, illetve – 
nemzetközi egyezményeknek megfelelően – a szomszédos országokba történő átcsoportosí-
tására utasítást adhat. 

(2) A miniszter határozza meg az állomások 
a) a megyei (főváros) tanácsi szervekkel összehangolt feladatait és ellenőrzi azok végrehaj-

tását, 
b) nemzetközi kapcsolatait, 
c) szervezeti és működési szabályzatát. 

 
 

5. § 
(1) Az állomások helyi irányítását a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága mező-

gazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerv vezetője (a továbbiakban: 
szakigazgatási szerv vezetője) látja el. 

(2) A helyi irányítás keretében a szakigazgatási szerv vezetője a jogszabályok keretei 
között 

a) beszámoltatja az állomás vezetőjét annak tevékenységéről valamint – a miniszter által 
kiadott feladattervek keretei között – meghatározza az állomások helyi célkitűzésének meg-
felelő éves feladatait, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, 

b) figyelemmel kíséri az állomások hatósági tevékenységét, 
c) elősegíti a szakigazgatási szervek és az állomások együttműködését, 
d) a tanács és a végrehajtó bizottság határozatának végrehajtására, valamint egyéb helyi 

feladatok megvalósítására az állomás vezetője részére – a minisztérium egyidejű tájékoztat-
sával – utasítást adhat. 

(3) A körzeti állatorvosok működési területükön kötelesek a mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi feladatot ellátó helyi szakigazgatási szervvel együttműködni. 
 
 

6. § 
(1) A hatósági feladatokat elsőfokon 
a) állategészségügyi feladatkörben a hatósági állatorvosi, 
b) az élelmiszer-, a bor-, dohány- és a takarmányellenőrzési ügyekben a hatósági állat-

orvos, illetőleg területi felügyelő látja el. 
(2) Állategészségügyi, élelmiszer-, bor-, dohány- és a takarmányellenőrzési hatósági 

ügyekben felettes szerv 
a) hatósági állatorvos illetőleg területi felügyelő esetén a megyei (fővárosi) állategészségügyi 

és élelmiszerellenőrző állomás igazgatója, a bor ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az 
Országos Borellenőrző Állomás igazgatója, 

b) a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, illetőleg az Orszá-
gos Borellenőrző Állomás esetén a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. 
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7. § 
(1) Ez a rendelet 1988. július 1-án lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigaz-

gatási intézményekről szóló 18/1973. (XII. 29.) MÉM rendelet, valamint az ezt módosító 
26/1983. (XII. 29.) MÉM, a 9/1984. (XII. 29.) MÉM és a 14/1985. (X. 21.) MÉM rendeletek, 
az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálat létesítéséről és feladatairól szóló 
4/1987. (VII. 10.) MÉM rendelet, továbbá az Országos Borminősítő Intézetről szóló 4/1978. 
(MÉM É. 9.) MÉM utasítás az ezt kiegészítő 6/1984. (MÉM. É. 14) MÉM utasítás hatályát 
veszti. 

Váncsa Jenő s. k., 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
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A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 689/1988. sz. határozata az 
Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló szolgálat (ÁÉSZ) létesítéséről 

 
Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következő határozatot adom ki: 
1. 1988. július 1. napjával Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szolgálatot (a továb-

biakban: ÁÉSZ) létesítek. Az ÁÉSZ a hatósági feladatok ellátását kivéve jogutódja a MÉM 
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálatának. 

2. Az ÁÉSZ jogi személy, budapesti székhelyű önálló költségvetési szerv, feladatait részben 
önálló szervezeti egységein keresztül látja el. 

3. Az ÁÉSZ keretében budapesti, békéscsabai, debreceni, kaposvári, miskolci és szombathelyi 
székhelyű állategészségügyi intézetek, Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógyszervizsgáló 
Intézet, valamint Élelmiszervizsgáló Intézet működnek. 

4. Az ÁÉSZ irányítását, felügyeletét a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium látja el. 
5. Az ÁÉSZ eredményérdekeltségű költségvetési rendszeren gazdálkodik, kiadásait saját bevé-

teleiből fedezi. Élén igazgató áll. Az ÁÉSZ szervezetét, működési rendjét, a munkáltatói jogok 
gyakorlását a minisztérium által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.  

6. Az ÁÉSZ egész országra kiterjedő tevékenységi köre: 
a) az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet által kért diagnosztikai vizsgálatok 

végzése, kiemelten a különösen veszélyes kórokozókkal kapcsolatos vizsgálatok végzé-
sére, az ezekhez szükséges diagnosztikumk előállítására, illetőleg beszerzésére;  

b) az állami készletben tartott oltóanyagok hatékonyságának vizsgálata, a szakterület 
kutatási-fejlesztési tevékenységének koordinálása, referencia laboratóriumi tevékenyég és 
a szabványbázis intézményi feladatok ellátása;  

c) az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet információs rendszerének működ-
tetése; 

d) élelmiszerhigiéniai és minőségi vizsgálatok végzése; 
e) az állatbetegségek, elhullások és csökkent termelőképességek okainak megállapítására 

irányuló általános laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok végzése; 
f) diagnosztikai anyagok, eszközök, és módszerek kutatása, fejlesztése, termelésfejlesztő 

eljárások kidolgozása, szaktanácsadás; 
g) állatgyógyászati oltó, kórjelző anyagok, gyógyszerek forgalomba hozatal előtti ártalmat-

lansági, tisztasági és hatékonysági vizsgálata; 
h) az importált és exportra szánt tenyészállatok és szaporító anyagaik előírt laboratóriumi 

vizsgálata; 
i) 1980. december 31-ig az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások továbbá az 

Országos Borellenőrző Állomás gazdálkodásával, pénzellátásával kapcsolatos teendők 
ellátása. 

7. E határozat megküldésével a törzskönyvi hatóságot közvetlenül értesítem. 
 
Budapest, 1988.          Váncsa Jenő 
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Az FM 6363/2/1992. és 6363/3/1992. sz. határozata az ÁESZ 
megszüntetéséről és jogutódjairól  

FM 6363/2/1992. 

Az állami pénzügyekről szóló, 1990. évi CIV. Tv. 53. §-ával módosított 1979. évi II. Tv. 36. 
§-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a – pénzügyminiszterekkel és az 
érdekképviseleti szervvel egyetértésben –a következőket 
 

h a t á r o z o m :  
 
1) 1992. április 1. napjával az Állategészségügyi – és Élelmiszervizsgáló Szolgálat (Budapest, 
XIV. ker., Tábornok utca 2.) megszüntetem, egyidejűleg jogutódként a – külön határozatokkal 
létrehozott – 

 Országos Állategészségügyi Intézetet, a  

 Békéscsabai Állategészségügyi Intézetet, a 

 Debreceni Állategészségügyi Intézetet, a  

 Kaposvári Állategészségügyi Intézetet, a 

 Miskolci Állategészségügyi Intézetet, az 

 Szombathelyi Állategészségügyi Intézetet, az 

 Országos Élelmiszervizsgáló Intézetet, és az 

 Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógyszer-ellenőrző Intézetet 
jelölöm ki.  
 
2) 1992. április 1. napjával az Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szolgálat létesítéséről 
szóló 24 511/1991. számú földművelésügyi miniszteri határozat hatályát veszti. 
 
3) E határozat megküldésével a Pénzügyi és Számítástechnikai Intézetet közvetlenül értesí-
tettem a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végett. 
 
Budapest, 1992. március 22. 

(dr. Gergátz Elemér) s.k. 
 
 

FM 6363/3/1992. 

Az állami pénzügyekről szóló 1990. évi CIV. Tv. 53. §-ával módosított 1979. évi II. Tv. 36 §-
ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a – pénzügyminiszterrel és az érdek-
képviseleti szervvel egyetértésben – következőket 
 

h a t á r o z o m :  
 
1) 1992. április 1. napjával Országos Állategészségügyi Intézetet (továbbiakban: intézet) léte-
sítek. 
 
2) Az intézet székhelye és címe: Budapest, XIV. kerület, Tábornok utca 2. 
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3) Az intézet az „Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest” feliratú, középen a Magyar 
Köztársaság címerét ábrázoló, számozott, szabályszerűen nyilvántartott körbélyegzőt használja.  
 
4) Az intézet jogi személy, részben önálló költségvetési intézmény, amelynek irányítását a föld-
művelésügyi miniszter látja el. 
 
5) Az intézet gazdasági felügyeletét, pénzügyi feladatait az önálló költségvetési intézményként 
működő Földművelésügyi Költségvetési Iroda látja el. 
 
6) Az intézet a 8520. számú szakágazatban maradványérdekeltségű költségvetési rendszerben 
gazdálkodik; kiadásait részben saját bevételeiből fedezi. 
 
7) Az intézet élén igazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter 
gyakorolja. 
 
8) Az intézet szervezetét, működési rendjét, az igazgató munkáltatói jogainak gyakorlását  
a földművelésügyi miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.  
 
9) Az intézet egész országra kiterjedő alaptevékenysége: 

- a földművelésügyi miniszter megbízása alapján egyes vagy meghatározott járványos, 
illetve egzotikus állatbetegségek diagnosztikai vizsgálata; 

- a vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumok beszerzése vagy előállítása; 
- a járványmegelőző figyelőrendszer (monitoring system) kidolgozása és működtetése; 
- referencia laboratóriumi feladatok ellátása; 
- a fertőző, a parazitás, a gazdaságilag jelentős egyéb állatbetegségek valamint a zoonó-

zisok gépi nyilvántartása és az adatok értékelése.  

10) Az intézet Budapest fővárosra továbbá Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, 
Nógrád, Pest és Veszprém megye területére kiterjedő alapfeladatai:  

- az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet által megrendelt diagnosztikai 
vizsgálatok;  

- a zoonózisok felderítésével és leküzdésével összefüggő diagnosztikai vizsgálatok; 
- az állatok és szaporító anyagaik forgalmazásával, a fertőző betegségektől való mentesítési 

program végrehajtásával, és a mentesség ellenőrzésével kapcsolatosan előírt laborató-
riumi vizsgálatok; 

- diagnosztikumok beszerzése vagy készítése; 
- diagnosztikai célú takarmányvizsgálatok;  
- egyéb laboratóriumi feladatok ellátása; 
- az állategészségügyi intézményi-szakértői és szaktanácsadói tevékenység. 

11) Az intézet további feladatai: 
- a földművelésügyi miniszter által meghatározott állatbetegségek laboratóriumi diagnosz-

tikai módszereinek a nemzetközi előírások szerinti meghonosítása, elterjesztése és 
tesztelése; 

- egyéb állategészségügyi laboratóriumi módszerek kidolgozása és fejlesztése; 
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- az oktatásban, a továbbképzésben, a szakirányú kutatás-fejlesztésben és a környezetvéde-
lemben való közreműködés. 

12) Egyéb, a földművelésügyi miniszter által meghatározott feladatokat végez, aki részére  
a tevékenységéről időszakos jelentési kötelezettséggel tartozik.  
 
13) Az intézet jogutódja a megszüntetett Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szolgálat 
szervezeti egységeként – a Budapest, XIV. kerület, Tábornok utca 2. sz. alatt – működött 
Országos Állategészségügyi Intézetnek, ennek ingó és ingatlan vagyona valamint a részvé-
telével megkötött szerződésekben foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében.  
 
14) Jelen határozatom a közzététel napján lép hatályba; rendelkezéseit 1992. április 1. napjától 
kell alkalmazni. 
 
15) E határozat megküldésével a Pénzügyi és Számítástechnikai Intézetet közvetlenül értesí-
tettem a törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett. 
 
Budapest, 1992. március 22.  

(dr. Gergátz Elemér) s. k. 
 
 

 567



AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INZÉZETEK TÖRTÉNETE DOKUMENTUMOKBAN 
 

Tájékoztató az Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szolgálat 
megszüntetéséről és a jogutódként létrehozott Intézetekről 

Forrás: MÉM értesítő, 1992. 43 (14). 355–357. 

1. A földművelésügyi miniszter az állami pénzügyekről szóló, 1990. évi CIV. Tv. 53. §-
ával módosított 1979. évi II. Tv. 36. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –  
a pénzügyminiszterrel és az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben – 1992. április 1. 
napjának hatályával a 6363/2/1992. számú határozatával az Állategészségügyi- és Élelmiszer-
vizsgáló Szolgálatot (Budapest XIV., Tábornok utca 2.) megszüntette, egyidejűleg jogutódként 
a – külön határozatokkal létrehozott –  

- Országos Állategészségügyi Intézet, a 
- Békéscsabai Állategészségügyi Intézetet, a 
- Debreceni Állategészségügyi Intézetet, a  
- Kaposvári Állategészségügyi Intézetet, a 
- Miskolci Állategészségügyi Intézetet, a  
- Szombathelyi Állategészségügyi Intézetet, az 
- Országos Élelmiszervizsgáló Intézetet, és az 
- Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógyszerllenőrző Intézetet 
jelölte ki. 
2. 1991. április 1. napján hatályát veszti az Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szol-

gálat létesítéséről szóló 24 511/1991. számú földművelésügyi miniszteri határozat. 
3. A jogutód intézetek 
- a Magyar Köztársaság címerét ábrázoló, számozott, szabályszerűen nyilvántartott 

körbélyegzőt használják, 
- jogi személyek, költségvetési intézmények, amelyek irányítását a földművelésügyi mi-

niszter látja el, 
- gazdasági felügyeletüket, pénzügyi feladataikat a Földművelésügyi Költségvetési Iroda 

látja el, 
- a 8520. számú szakágazatban költségvetési rendszerben gazdálkodnak; kiadásaikat 

részben saját bevételeikből fedezik, 
- élükön igazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter 

gyakorolja, 
- szervezetét, működési rendjét, az igazgató munkáltatói jogainak gyakorlását a földműve-

lésügyi miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 

A jogutód intézmények feladatai 
4. A 6363/3/1992. számú határozattal létesített Országos Állategészségügyi Intézet szék-

helye és címe: Budapest XIV., Tábornok utca 2. 
a) A földművelésügyi miniszter megbízása alapján egyes vagy meghatározott járványos, 

illetve egzotikus állatbetegségek diagnosztikai vizsgálata; 
- a vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumok beszerzése vagy előállítása; 
- a járványmegelőzó figyelőrendszer (monitoring system) kidolgozása és működtetése; 
- referencia laboratóriumi feladatok ellátása; 
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- a fertőző, a parazitás, a gazdaságilag jelentős egyéb állatbetegségek, valamint a zoonó-
zisok gépi nyilvántartása és az adatok értékelése. 

b) Az intézet Budapest fővárosra továbbá Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nóg-
rád, Pest és Veszprém megye területére kiterjedő alapfeladatai: 

- az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet által megrendelt diagnosztikai 
vizsgálatok; 

- a zoonózisok felderítésével és leküzdésével összefüggő diagnosztikai vizsgálatok; 
- az állatok és szaporító anyagaik forgalmazásával, a fertőző betegségektől való mentesítési 

programnak végrehajtásával, és a mentesség ellenőrzésével kapcsolatosan előírt laborató-
riumi vizsgálatok; 

- diagnosztikumok beszerzése vagy készítése; 
- diagnosztikai célú takarmányvizsgálatok; 
- egyéb laboratóriumi feladatok ellátása; 
- az állategészségügyi intézményi-szakértői és szaktanácsadói tevékenység. 
c) Az intézet további feladatai: 
- a földművelésügyi miniszter által meghatározott állatbetegségek laboratóriumi diagnosz-

tikai módszerinek a nemzetközi előírások szerinti meghonosítása, elterjesztése és tesz-
telése; 

- egyéb állategészségügyi laboratóriumi módszerek kidolgozása és fejlesztése; 
- az oktatásban, a továbbképzésben, a szakirányú kutatásfejlesztésben és környezetvéde-

lemben való közreműködés. 
 
5. A 6363/8/1992. számú határozattal létesített Országos Élelmiszervizsgáló Intézet szék-

helye és címe: Budapest IX. Mester u. 81. 
a) Az intézet egész országra kiterjedő alaptevékenységi köre: 
- A földművelésügyi miniszter megbízásából 

= meghonosítja és elterjeszti a nemzetközi élelmiszervizsgáló módszereket; 
= szervezi és működteti a nemzetközi előírásoknak megfelelő élelmiszerbiztonsági – 

így a toxikológiai, és radiológiai – figyelő rendszert (monitoring system); 
= egységes ellenőrzési és vizsgálati módszereket dolgoz ki az állategészségügyi és élel-

miszer ellenőrző felügyelet részére; ezeket folyamatosan korszerűsíti, végrehajtásukat 
teszteli, igazodva a nemzetközi gazdasági kereskedelmi feladatokhoz és vállalt kötele-
zettségeinkhez; 

= végzi az állati eredetű élelmiszerelőállító üzemek export minősítését; 
= referencia laboratóriumi tevékenységet végez. 

- Az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet megbízásából szakértőként 
= közreműködik az új élelmiszerelőállító üzemek létesítési eljárásaiban; 
= szakvéleményt ad élelmiszerhigiéniai kérdésekben; 
= végzi az élelmiszerek előállítására szolgáló gépek és berendezések higiéniai 

minősítését. 
b) Ellátja a szakterületének szakértői-intézményi és szaktanácsadói feladatait. 
c) Közreműködik a szakirányú oktatásban, továbbképzésben, kutatás-fejlesztésben és a kör-

nyezetvédelemben. 
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d) Közreműködik az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző adatszolgáltatási és informá-
ciós rendszer működtetésében. 

 
6. A 6363/9/1992. számú határozattal étesített Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógy-

szerellenőrző Intézet székhelye és címe: Budapest X. Szállás utca 8. 
a) Az intézet egész országra kiterjedő alaptevékenységi köre: 
- A földművelésügyi miniszter megbízásából egyes meghatározott járványos állatbetegségek 

megelőzésével és felszámolásával összefüggő diagnosztikai vizsgálatok valamint szak-
értői tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi előírások szerint 
= a kizárólag állatgyógyászati gyógyszereket, oltó- és kórjelző anyagokat (továbbiakban 

készítmények) előállító vállatoknál a gyártás, a berendezések, a helyiségek és a rak-
tározás alkalmasságának, 

= e vállalatoknál a készítmények forgalomba hozatali engedélyében foglaltak megtartá-
sának, 

= az import oltóanyagok tisztaságának és ártalmatlanságának a forgalomba hozatala 
előtti, 

= a hazai gyártású valamint az állami készletre vásárolt import oltóanyagok hatékony-
ságának, tisztaságának és ártalmatlanságának, 

= az import és hazai készítmények törzskönyvi mintáinak vizsgálata; 
= a törzskönyvi dokumentációk véleményezése és időszakos felülvizsgálata. 

- Az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet megbízásából  
= a forgalomba hozott készítmények mintáinak, 
= a minőséghibás és lejárt szavatosságú készítmények felhasználhatóságának, 
= a készítmények felhasználása során történt oltási balesetek, mérgezések vagy a gyógy-

hatás-elmaradás az okainak – az illetékes szakhatósággal közös – vizsgálata. 
b) Közreműködik a szakirányú oktatásban, továbbképzésben, kutatás-fejlesztésben és a 

környezetvédelemben. 
c) A készítmények termelésével, ellenőrzésével és felhasználásával kapcsolatos szakértői 

feladatot lát el. 
d) A 6/1981. (IV. 12.) MÉM számú rendelet 68. §-ában meghatározott feladatiban első 

fokú hatóságként járt el. 
 
7. A 6363/4/1992. számú határozatta létesített Békéscsabai Állategészségügyi Intézet 

székhelye és címe: Békéscsaba Szabolcs u. 34. 
Az intézet alaptevékenysége Békés és Csongrád megye területére terjed ki. 
 
8. A 6363/5/1992. számú határozattal létesített Debreceni Állategészségügyi Intézet szék-

helye és címe: Debrecen, Bornemissza utca 3–7. 
Az intézet alaptevékenysége Hajdú-Bihar-Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye területére terjed ki. 
Az intézet feladata a referencia laboratóriumi tevékenység is. 
 
9. A 6363/6/1992. számú határozattal létrehozott Kaposvári Állategészségügyi Intézet 

székhelye és címe: Kaposvár, Cseri út 18. 
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Az intézet alaptevékenysége Baranya, Szolnok [helyesen: Somogy] és Tolna megye terüle-
tére terjed ki. 

 
10. A 6363/11/1992. számú határozattal létrehozott Miskolci Állategészségügyi Intézet 

székhelye és címe: Miskolc I. Dóczy József u. 6. 
Az intézet alaptevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területére terjed ki. 
 
11. A 6363/7/1992. számú határozattal létrehozott Szombathelyi Állategészségügyi 

Intézet székhelye és címe: Szombathely Zanati út 7/a. 
Az intézet alaptevékenysége Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területére terjed ki. 
 
12. A 7–11 pontokban foglalt intézetek alaptevékenysége: 
- a járványmegelőző figyelőrendszerben való részvétel; 
- az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző felügyelet által megrendelt diagnosztikai 

vizsgálatok; 
- a zoonózisok felderítésével és leküzdésével összefüggő diagnosztikai vizsgálatok; 
- az állatok és szaporító anyagaik forgalmazásával, a fertőző betegségektől való mentesítési 

programok végrehajtásával és a mentesség ellenőrzésével kapcsolatosan előírt laborató-
riumi vizsgálatok; 

- a vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumok beszerzése vagy készítése; 
- diagnosztikai célú takarmányvizsgálatok; 
- egyéb laboratóriumi feladatok ellátása; 
- a fertőző, a parazitás, a gazdaságilag jelentős állatbetegségek valamint a zoonózisok 

nyilvántartási rendszerében való közreműködés; 
- az állategészségügyi intézményi-szakértői és szaktanácsadói tevékenység. 
 
13. A 7–11 pontokban foglalt intézetek további feladati: 
a földművelésügyi miniszter által meghatározott állatbetegségek laboratóriumi 

diagnosztika módszerinek a nemzetközi előírások szerinti meghonosítása; 
egyéb állategészségügyi laboratóriumi módszerek kidolgozása és fejlesztése; 
az oktatásban, a továbbképzésben, a szakirányú kutatás-fejlesztésben és a környezet-

védelemben való részvétel. 
 
14. A 4–-11 pontokba foglalt intézetek a földművelésügyi miniszter által meghatározott, 

egyéb feladatokat is végeznek. E tevékenységükről a földművelésügyi miniszter részére jelen-
tési kötelezettséggel tartoznak. 

 
15. Az ismertetett határozatok közzétételének napja: 1992. június 15. 
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A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2000. (X. 13.)  
FVM rendelete állategészségügyi intézetek megszüntetéséről 

Forrás: Földművelésügyi és vidékfejlesztési értesítő, 2000. 51 (22). 1290. 

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 26. §A (1) bekezdésének k) pontjában, 
valamint az államháztartásról szóló 1092. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 94/A. 
§-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 90 §-a (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket 
rendelem el. 
 

1. § 
(1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó, részben 
önálló költségvetési intézményként működő Békéscsabai Állategészségügyi Intézetet, a Szom-
bathelyi Állategészségügyi Intézetet és a Miskolci Állategészségügyi Intézetet feladataik más 
szervezetben történő hatékonyabb teljesítése érdekében – Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) 
pontja – 2000. december 31. napjával megszüntetem. 
(2) A megszűnt állategészségügyi intézetek jogutódai 
a) a Békéscsabai Állategészségügyi Intézet esetében a Debreceni Állategészségügyi Intézet, 
b) A Miskolci Állategészségügyi Intézet és a Szombathelyi Állategészségügyi Intézet esetében 
az Országos Állategészségügyi Intézet. 
 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
 

Dr. Torgyán József s. k. 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
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