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A Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek  

I. Általános szabályok  

1. Illetékességi terület:  

Devecseri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

A Devecseri és az Ajkai járások településeinek közigazgatási területe.  

Devecseri járás  

Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, 

Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, 

Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid  

Ajkai járás  

Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd  

Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

A Pápai járás településeinek közigazgatási területe.  

Pápai Járás  

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, 

Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, 

Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok,  

Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, 

Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, 

Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár  

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

A Tapolcai és a Sümegi járások településeinek közigazgatási területe.  

Tapolcai járás  

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, 

Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, 

Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, 

Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, 

Zalahaláp  

Sümegi járás  

Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, 

Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, 

Zalameggyes, Zalaszegvár  

Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és  

Állategészségügyi Osztály  

A Veszprémi, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Várpalotai és Zirci járások településeinek  
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közigazgatási területe.  

Veszprémi járás  

Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, 

Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó  

Balatonalmádi járás  

Balatonalmádi, Balatonakarattya, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, 

Litér, Papkeszi  

Balatonfüredi járás  

Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, 

Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, 

Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka  

Várpalotai járás  

Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya  

Zirci járás  

Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, 

Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc  

 

2. Az ügyfélfogadás rendje  

Devecseri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő-Csütörtök: 08.00–12.00, és 13.00–15.00  

Péntek: 08.00 -12.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

8460 Devecser, Petőfi tér 1.  

Tel.: (88) 550-743  

Fax: (88) 550-813  

E-mail: devecser.elelmiszer@veszprem.gov.hu  

Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, csütörtök: nincs ügyfélfogadás  

Kedd: 08.00-12.00  

Szerda: 08.00-12.00, 13.00-17.00  

Péntek: 8.00-13.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

8500 Pápa, Fő u. 12.  
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Tel: (89) 795-093  

Fax: (89) 795-100  

E-mail: papa.elelmiszer@veszprem.gov.hu  

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfőtől – Péntekig: 8.00-12.00 

 

Az ügyfélfogadás helye:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

8300 Tapolca, Hősök tere11.  

Tel.: (87) 795-025,  

Fax: (87) 510–904  

E-mail: tapolca.elelmiszer@veszprem.gov.hu  

Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és  

Állategészségügyi Osztály  

Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, Szerda: 8.00-16.00  

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás  

Péntek: 8.00-13.00  

Az ügyfélfogadás helye:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.  

Tel.: (88) 550 – 332, (88) 550 – 338  

Fax: --  

E-mail: veszprem.elelmiszer@veszprem.gov.hu  

 

3. Az ügyintézés határideje  

Ákr szerint, ágazati jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem beérkezését követő naptól  

számított – 8 vagy 60 nap.  

 

4. Alapvető eljárási szabályok:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény szerint.  

 

5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény szerint. 
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II. Egyes hatósági ügyek, ügyleírások:  

1.Tojótyúk tartó telep nyilvántartásba vétele  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: nyilvántartásba vételi adatlap, MVH 

regisztrációs szám, tartási hely bejelentő, tenyészet bejelentő, betelepítési- kérelem.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  

Ügymenet leírása:  

A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok beadása után - kedvező eredményű hatósági 

állatorvosi szemlét követően - a tevékenység nyilvántartásba vételéről az ügyfél határozatot kap. A 

betelepítés engedélyezéséről az ügyfél határozatot kap.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

- 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól,  

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Nyilvántartásba vételi adatlap  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

2. Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vétele  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- növényi alaptermékből élelmiszert előállító kistermelő 

- állati eredetű alapterméket, állati eredetű alaptermékből élelmiszert előállító kistermelő: 
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kérelem formanyomtatvány, MVH  

regisztrációs szám, tartási hely bejelentő, tenyészet bejelentő.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  

Ügymenet leírása:  

A kérelem beadása a tevékenység nyilvántartásba vételéről az ügyfél határozatot kap. Állati eredetű 

alapterméket és állati eredetű alaptermékből élelmiszert előállító kistermelő állatállománya kötelezően előírt 

mentesítési programokban való részvételét, tejtermelő állománya gümőkórtól és brucellózistól való 

mentességének igazolását évente köteles meghosszabítani.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

- 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről.  

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Kérelem  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

3. Nem állati eredetű élelmiszer-előállító üzem nyilvántartásba vétele  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Bejelentés (bejelentés köteles élelmiszer-előállító létesítmény, élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, 

forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény  

részére), szakképesítést igazoló okmány másolata  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  
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Ügymenet leírása:  

A bejelentő lap és mellékletének beadása után - kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemlét követően – 

az üzem nyilvántartásba vételéről az ügyfél igazolást kap.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

- 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről.  

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Bejelentő lap  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

4. Állatszállító-jármű engedély kérelem  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: kérelem, forgalmi engedély fénymásolata, 

szállító jármű takarítási utasítása, telephelyen történő mosás esetén annak technológiai feltételeinek a leírása 

vagy szerződés másolata az állatszállító jármű mosására engedéllyel rendelkező vállalkozással  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  

Ügymenet leírása:  

A kérelem beadása után – a szállító jármű kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemléjét követően – az 

„engedély közúti szállítóeszközre” dokumentumot kiadja a hivatal.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

- 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról  

- A Tanács 1/2005/EK rendelete 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  
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Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Állatszállító jármű engedély kérelem  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

5. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerinti külön engedély kiadása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: kérelem  

Külön engedély iránti kérelem  

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatára vonatkozó okirat  

2. haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat  

3. közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 

hozzájárulását igazoló okirat  

4. mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke  

5. üzleten kívüli kereskedés illetve csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület, valamint a 

működési területével érintett települések jegyzéke  

6. vállalkozói igazolvány vagy aláírási címpéldány  

7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás  

Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: közmű 

nyilatkozatokat technológiai leírást és elrendezési rajzot anyagmozgatási, személyforgalmi és 

göngyölegtárolási tervet az áruszállítás tervezett módját, tervezett alkalmazotti létszámot, 210/2009 (IX.29.) 

Kormány rendelet 1. melléklet szerinti adatok  

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén:  

- az előírt képesítés igazolását  

- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást  

- melléktermék és a hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet  

- ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt  

- vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak- e 

előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni  

 

Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a kérelemhez  

csatolni kell:  

- az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés,  

- energiaellátás leírását  

- technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet  

- a kézmosási,WC-használati lehetőség ismertetését  

- a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást  

- a hulladékszállítás, elhelyezés leírását  

- szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását  
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs.  

Ügymenet leírása:  

A kérelem és mellékleteinek beadása után - kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemlét követően - a 

külön engedély kiadásáról az ügyfél határozatot kap. Bizonyos élelmiszer-típusba tartozó élelmiszerek csak 

az ún. "Külön engedély" birtokában forgalmazhatók.  

 

Ezek:  

- Meleg, hideg étel termékkörön belül a vendéglátóipari termék az italok kivételével  

- Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül hűtést igénylő cukrászati készítmények  

- Hús- és hentesáru termékkörön belül friss hús  

- Hal termékkörön belül friss halászati termék, az élő hal kivételével  

- Tej, tejtermék termékkörön belül nyerstej, valamint hűtést igénylő tej és tejtermék  

- Egyéb élelmiszer termékkörön belül békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

- 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről.  

- 210/2009 (IX.29.) Kormány rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Kérelem az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásához  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

6. Rendezvény bejelentése  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: kérelem 2 példányban.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 
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Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  

Az ügyintézés határideje: 5 nap.  

Ügymenet leírása:  

A rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője (a továbbiakban: szervező) legalább 

5 munkanappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának. A bejelentő lap egyik példányát a Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya dátummal, aláírással, pecséttel ellátva a 

bejelentőnek visszaküldi, ezzel tudomásul véve a rendezvény bejelentését.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről  

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről.  

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs.  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Rendezvény bejelentő lap (kérelem)  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs.  

 

7. Állattartó telep nyilvántartásba vétele 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

MVH regisztrációs szám, tenyészetkód, tartásihely azonosító, kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: - 

 

Főbb különös eljárási szabályok: - 
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Ügymenet leírása: 

 

A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok beadása után – kedvező eredményű hatósági 

állatorvosi szemlét követően – a tevékenység nyilvántartásba vételéről, illetve a betelepítés engedélyezéséről 

az ügyfél határozatot kap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 

- 119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

 

 

 

8. Állategészségügyi bizonyítvány kiadása élő állat és állati termék szállításához 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

Kérelem, vizsgálati eredmények, lóútlevél, marhaútlevél, kisállat-útlevél 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: - 

 

Főbb különös eljárási szabályok: - 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Ügymenet leírása: 

 

Élő állat, állati termék EU-ba kereskedelmi célból, vagy harmadik országba történő szállítása esetén a 

kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok beadása után – kedvező eredményű hatósági 

állatorvosi szemlét követően – az eljáró hatóság kiállítja a TRACES, vagy export bizonyítványt. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
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- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 

- 54/2004. (IV.24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli 

kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 

 

 

9. Állategészségügyi bizonyítvány kiadása állattartásról 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

Kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: - 

 

Főbb különös eljárási szabályok: - 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Ügymenet leírása: 

 

Termőföld vásárlása, vagy haszonbérleti szerződés kötése esetén elővásárlási, előhaszonbérleti jog 

igazolásához, illetve agrártámogatások igényléséhez a nyilvántartott adatokról - szükség esetén helyszíni 

hatósági ellenőrzést követően -hatósági bizonyítványt állít ki az eljáró hatóság. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

 

- 119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről 
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Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

10. Állatkiállítás, - vásár, lósport rendezvény engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

Kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az Eüsztv. szerint, magánszemély esetén postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  
 

A rendezvény felügyeletére kirendelt hatósági állatorvos tevékenysége díjköteles, minden megkezdett óra 

után 7.000,- Ft. 

 

Főbb különös eljárási szabályok: - 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Ügymenet leírása: 

 

Az engedélyező határozat az állategészségügyi feltételek meghatározásával  a járványhelyzet 

biztonságossága esetén – szükség esetén helyszíni ellenőrzést követően – kiadásra kerül. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 

- 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 


