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Veszprém Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály

Elérhetőség:

Levelezési cím:
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33., 8210 Veszprém, Pf: 1315

Telefon: 
 88/620-820; 88/590-343;

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

Osztályok:

Földművelésügyi Osztály
Levelezési cím:

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.
Telefon: 

 88/620-820; 88/590-343; 
      E-mail:

veszprem.foldmuveles@veszprem.gov.hu 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

         Levelezési cím:
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.

Telefon: 
 88/550-039; fax: 88/550-825

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

Erdészeti Osztály
         Levelezési cím:

8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
Telefon: 

 88/576-000
      E-mail:

veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

Növény- és Talajvédelmi Osztály
Levelezési cím:

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.
      Telefon: 

 88/590-472; fax: 88/590-478
    E-mail:

veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu
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Ügyfélfogadás ideje:

Földművelésügyi Osztály
Hétfő:  8:00-16:00  
Szerda:  8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Hétfő:  8:00-16:00  
Szerda:  8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

Erdészeti Osztály
Hétfő:  8:00-16:00  
Szerda:  8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

Növény- és Talajvédelmi Osztály
Hétfő:  8:00-16:00
Kedd:  8:00-16:00
Szerda:  8:00-16:00
Csütörtök:  8:00-16:00
Péntek:  8:00-13:00
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Főosztály illetékességi területe: Veszprém-megye

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § c) pontjában, 11. § (1) bekezdésében
és a 2. sz. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint a Főosztály Erdészeti
Osztályának illetékességi területe 10 erdőtervezési körzet, melyek az alábbiak:
1. Bakonyszentlászlói
2. Balatonfüredi
3. Devecseri
4. Farkasgyepűi
5. Kab-hegyi
6. Keszthelyi-hegység
7. Pápai
8. Tapolcai
9. Várpalotai
10. Zirci

Az erdőtervezési körzeteket alkotó helységek (név, erdészeti azonosító) listáját a
körzeti  erdőtervezést  végző  kormányhivatalok  szerint  az  erdőről,  az  erdő
védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 5. melléklete rögzíti.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről: 
Az általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  előírásai
szerint.
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Földművelésügyi Osztály ügytípusai: 

Földművelésügyi ügytípusok

1. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő
juttatás igénybevételével kapcsolatos szakhatósági feladatok.

A mezőgazdasági termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet az erre a célra
kialakított  elektronikus kérelembenyújtó  felületen,  tárgyév november  30-áig
nyújthatja be az agrárkár-enyhítési szervhez. A mezőgazdasági káreseményt,
valamint  a  mezőgazdasági  káresemény  által  okozott  várható
hozamcsökkenés a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított
tizenöt napon belül kell bejelenteni. Aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy
fagy által  okozott  mezőgazdasági  káresemények bekövetkezésének azt  az
időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás
első  alkalommal  észlelhetővé  válik.  A  károsodást  kiváltó  felhőszakadás,
jégeső vagy vihar szerinti mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt
az  időpontot  kell  tekinteni,  amikor  a  növénykultúra  vonatkozásában  a
káresemény első alkalommal észlelhető.
 A  Földművelésügyi  Osztály  a  mezőgazdasági  káresemény  bejelentését
követően  helyszíni  szemlén  ellenőrzi  a  kárenyhítő  juttatás  iránti  kérelem
adatait,  a  mezőgazdasági  termelő  által  számított  hozamérték-csökkenés
összegét és erről határozatot hoz.

Kapcsolódó jogszabályok: 27/2014. (XI.25.) FM rendelet
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: elektronikusan
Eljárási illetékek: nincs
Az ügyintézés határideje: folyamatos

2. Vis  maior  események,  elemi  károk  igazolásával,  kárenyhítési
kifizetéssel kapcsolatos szakhatósági feladatok.

Az ügyfélnek az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az
esemény  bekövetkezését  igazoló  dokumentumokat  elektronikus  úton,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen. A
Földművelésügyi  Osztály  a  bejelentett,  mezőgazdasággal  kapcsolatos  vis
maior  eseményeket  (belvíz,  fagykár,  aszály,  vihar,  jégkár  stb.)  ellenőrzi.
Helyszíni  szemle  során  felméri,  hogy  a  kár  valóban  bekövetkezett-e.
Megállapítja a kár mértékét, majd erről szakhatósági állásfoglalást állít ki. 
Kapcsolódó jogszabályok: 94/2015. (XII.23.) FM rendelet 
Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja:  személyesen  vagy
levélben.
Eljárási illetékek: nincs
Az ügyintézés határideje: folyamatos

3. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez, meg nem művelt területek
igazolása:
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A Földművelésügyi Osztály a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása
céljából,  a  mezőgazdaságilag  meg  nem  munkált  termőföldterületekről
nyilvántartást  vezet  és  információkat  szolgáltat  a  vámhatóság  részére.
Amennyiben a nyilvántartás nem tartalmazza a vámhatóság megkeresésével
érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem
szereplő  termőföldterületet  a  jövedékiadó-visszatérítés  szempontjából
megmunkáltnak kell tekinteni.
Kapcsolódó jogszabályok: 341/2007. (XII.15.) Kormányrendelet
Az ügyintézés határideje: 10 nap

4. Őstermelői  igazolványok  adatnyilvántartó  lapjainak  őrzése,
adatszolgáltatás

A Földművelésügyi Osztály az őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjait
őrzi és adatot szolgáltat a NÉBIH számára. 
Kapcsolódó jogszabályok: 

228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
1995. évi CXVII. Tv. a személyi jövedelemadóról

Az ügyintézés határideje: folyamatos 

5. Hegyközségek törvényességi felügyelete

Ellenőrzi  a  hegyközségek  működését,  a  hegybírók  tevékenységét.
Törvényességi  felügyeletet  gyakorol,  és  beszámolási  kötelezettsége  van  a
Agrárminiszter felé.
Kapcsolódó jogszabályok: 2012. évi CCXIX. törvény
Az ügyintézés határideje: folyamatos 

6. A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése

A Földművelésügyi Osztály föld árverést folytat le a végrehajtó, a felszámoló,
vagy  a  pénzügyi  gondnok  (megkereső)  kérésére,  ha  a  végrehajtási,
felszámolási,  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  mező-  és
erdőgazdasági  hasznosítású  föld  értékesítése  iránt  kell  intézkedni.  A
megkeresés alapján az Osztály a megkeresés kézhezvételétől számított 15
napon belül, az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki.

A földre az árverezhet, aki:
a)  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés

megkezdése előtt az Osztálynál letétbe helyezte,
b) a licitdíjat megfizette,
c)  csatolja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi

CXXII. törvény 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények
fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt és a 13-15. §-a szerinti  -  az ott
előírt  alakszerűségi  előírásoknak  megfelelő  –  nyilatkozatokat.  Továbbá
csatolja a 19/2014 (VII.31.) Korm. rendelet 5§ (4) bekezdés hatálya alá nem
tartozó nyilatkozatokat.
Kapcsolódó jogszabályok: 191/2014. (VII.  31.) Korm. rendelet, 2013. évi
CXXII Törvény.
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Az ügyintézés határideje: folyamatos 

7. Ültetvénytelepítés  engedélyezésével  kapcsolatos  hatósági
feladatok.

A Földművelésügyi Osztály engedélyezi a gyümölcsültetvények telepítését és
vezeti  gyümölcsültetvény-katasztert.  Árutermő  gyümölcsfaültetvény  és
bogyósgyümölcs-ültetvény  3000  m2-nél  nagyobb  termőföldön  vagy
termőföldnek  nem  minősülő  ingatlanon  csak  engedéllyel  telepíthetőek.  A
telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Unió valamely
tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajtákat lehet használni, a gyümölcs
termőhelyi  kataszterben  az  adott  gyümölcsfaj  termesztésére  alkalmasnak
vagy  feltételesen  alkalmasnak  minősített  termőhelyen.  A  kérelemnek
tartalmaznia  kell  a  jogszabályban  meghatározott  adatokat,  valamint
talajvédelmi  tervet.  A  Földművelésügyi  Osztály  a  telepítési  engedélyt
legfeljebb  három év  időtartamra  adja  ki,  amely  időtartam egy  alkalommal,
legfeljebb  a  talajvédelmi  terv  érvényességi  idejének  lejártáig
meghosszabbítható. 
Kapcsolódó  jogszabályok: 383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet,  2013.  évi
CLXIX. törvény a termőföld védelméről
Az ügyintézés határideje: folyamatos 

8.  Gyümölcstermesztés  támogatás  igénybevételéhez  kapcsolódó
hatósági feladatok. 

A Földművelésügyi Osztály ellenőrzi, mezőgazdasági termelő megkeresésére,
vagy  a  mezőgazdasági  termelő  egységes  kérelme  alapján  a  Kincstár
megkeresésére, a termelők gyümölcstermesztés támogatás iránti kérelmének
jogosultságát.  (A  megkeresést  legkésőbb  tárgyév  június  30-áig  lehet
megtenni.)  Az  ellenőrzés  kiterjed  az  ültetvény  hektáronkénti  tőszámának,
életkorának,  a  gyümölcs  fajtájának,  az  ültetvény  homogenitásának
vizsgálatára. A Földművelésügyi Osztály a megkereséstől számított kilencven
napon belül az ellenőrzés eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet
egyidejűleg megküld a mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére.
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Vadászati és halászati hatósági ügytípusok

9. Vadászati hatósági ügyek

A Földművelésügyi Osztály elsőfokú vadászati hatósági feladatokat lát el.
Kapcsolódó jogszabályok: 1996. évi LV. Törvény, 79/2004. FVM rendelet
Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja:  személyesen,  levélben
vagy e-mailben
Vadászati hatósági eljárási díjai:
Kérelemre  indult  ügyekben:  Kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  fizetendő
összeg,  a  vadászterület  határának  megállapításával,  megváltoztatásával,
földtulajdonosi  képviselő  nyilvántartásba  vételével,  vadászati  jog
hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével
összefüggő kérelmek kivételével 10.000 Ft
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának
megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba
vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén 20.000
Ft
Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja amennyiben
a  fellebbezés  tárgyának  értéke  pénzben  megállapítható,  a  fellebbezéssel
érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 500 forint,
de  legalább  10.000  forint.  Amennyiben  a  fellebbezés  tárgyának  értéke
pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10.000 forint.
A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni
jogorvoslati  eljárás  díja  az  elsőfokú  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjának
30%-a.
A végzés elleni fellebbezés díja 5.000 forint.
Azonosító jel díja: 100 Ft/db
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Fellebbezési határidő: Határozat kézhezvételétől számított 15 nap

10.Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése
A Földművelésügyi Osztály ellenőrzi az egyéni és társas vadászatokat.

11.Hivatásos vadászokkal kapcsolatos ügyek
A Földművelésügyi  Osztály  kiveszi  az  esküt  a  rendészeti  igazolvánnyal  és
jelvénnyel  rendelkező  hivatásos  vadászoktól,  nyilvántartásba  veszi,  illetve
naplóval  látja  el  őket.  Később  ezeket  ellenőrizheti,  továbbképzés  esetén
előadást tart.

12.Szakhatóságként való közreműködés
A Földművelésügyi Osztály meghatározott esetekben, kérelemre szakhatósági
véleményt ad ki.
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13.Trófeabírálat és arról hatósági bizonyítvány kiállítása
A Földművelésügyi Osztály bírálja a külföldi és belföldi vadászok által elejtett
és az elhullott trófeás vadak trófeáit, és nyilvántartást vezet róluk.
Trófeabírálati eljárás díja: /utólag számlára fizetendő/

Érmes trófea: 5.000 Ft
Nem érmes trófea: 2.500 Ft
Gázolt, elhullott trófea: illetékmentes

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok  a  Nyomtatványok
menüpont II. számú mellékletben megtalálhatók 

14.Vadászati engedéllyel és vadászjeggyel kapcsolatos ügyek
Vadvédelmi  bírságolási  eljárás  során  visszavonhatja  a
vadászjegyeket/vadászati engedélyeket, és igazolja azok újbóli kiadhatóságát.

15.Vadászati jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
A  Földművelésügyi  Osztály  nyilvántartásba  veszi  a  vadászterületeket,
földtulajdonosi  közös  képviselőket,  vadászatra  jogosultakat.  Jóváhagyja  a
haszonbérleti  szerződéseket,  vadgazdálkodási  üzemterveket,  éves
vadgazdálkodási terveket, valamint azok módosításait. Biztosítja a vadászatra
jogosultak részére a nagyvad azonosítókat.

16.Vadászati napló hitelesítése, engedélyezése
A Földművelésügyi Osztály hitelesíti a vadászati naplókat, sorszámmal látja el
őket, és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.

17.Vadászati statisztikai adatgyűjtés, illetve szolgáltatás
A  Földművelésügyi  Osztály  összesíti  az  éves  vadállomány-becsléseket,
vadgazdálkodási  terveket  és  jelentéseket.  Begyűjti  a  vadelhullások  és  a
nagyvad azonosító felhasználás adatait, és számítógépen feldolgozza őket. Az
adatokat  szükség  szerint  továbbítja  az  Országos  Vadgazdálkodási  Adattár
felé.

18.Vadászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások)
A  Földművelésügyi  Osztály  engedélyezheti  az  idényen  kívüli  elejtéseket,
befogásokat, csapdázást, és meghosszabbíthatja vagy rövidítheti a vadászati
idényt. Engedélyt ad ki lámpás vadászathoz, vad befogáshoz. Statisztikákat,
jelentéseket készít, és ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat.

19.Vadászvizsgával kapcsolatos ügyek
A Földművelésügyi  Osztály  delegáltja  útján  közreműködik  a  vadászvizsgák
lefolytatásában.
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20.Vad és vadhús kereskedelmi felvásárlójának ellenőrzése
A Földművelésügyi Osztály helyszíni ellenőrzést tart a vadátvevő helyeken.

21.Vadgazdálkodási bírság és vadvédelmi bírság (első fok)
Vadgazdálkodási,  vadászati  szabályszegés  esetén  bejelentésre,  vagy
hivatalból lefolytatja eljárását és amennyiben jogszabálysértést állapít meg, a
vadászatra  jogosultat  vadgazdálkodási  bírsággal,  a  vadászt  vagy  egyéb
elkövetőt vadvédelmi bírsággal sújtja.

22.Vadkárelhárító kerítések építésének engedélyezése
Erdővédelmi célú kerítés, vagy öt évnél hosszabb időre tervezett elektromos
kerítés  építésekor  szakvéleményt  és  hozzájárulást  ad  az  engedélyező
Kormányhivatal  Erdészeti  Osztálya  részére.  Mezőgazdasági  célú  tartós
vadkárelhárító kerítés építését a vadászatra jogosult véleményének figyelembe
vételével engedélyezi.

23.Zárt téri vadtartás engedélyezésében közreműködés
Nagyvad  esetében  vadfarm,  vadaspark,  vadaskert  létesítésekor
szakvéleményt ad az engedélyező Pest Megyei Kormányhivatal részére.
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 Halászati hatósági ügyek

24.A Földművelési Osztály elsőfokú halászati hatósági feladatai.
Kapcsolódó jogszabályok: 2013.  évi  CII.  törvény, 133/2013. (XII.  29.)  VM
rendelet
Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja:  személyesen  vagy
levélben, e-mailben
Halászati díjak: /a kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő/
 Halászvizsga díja 7.000 Ft
 Állami horgászvizsga díja ifjúsági horgász részére 1 000 Ft
 Állami halászjegy díja 2 000 Ft
 Állami horgászjegy és fogási napló díja 2 200 Ft
 Állami horgászjegy meghosszabbításának díja 2 000 Ft
 Turista állami horgászjegy díja 2.000 Ft
 Állami halász fogási napló díja 200 Ft
 Halászati engedély kiadásának díja 10.000 Ft
 Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb díja 1.000 Ft
 Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5.000 Ft
 Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3.000 Ft
 Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3.000 Ft
 Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként) 5.000 Ft
 Elsőfokú eljárás díja 2.000 Ft
Az ügyintézés határideje: 60 nap
A  2013.  évi  CII.  törvényhez  kapcsolódó dokumentum az  alábbi  linken
elérhető:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok

25.Állami halászjegyekkel kapcsolatos ügyek
Az állami halászjegyeket a halászati hatóság egy évre díj fizetése ellenében
adja ki.  A kiadott  állami  halászjegyeket  indokolt  esetben 3 hónaptól  3  évig
terjedő időszakra visszavonhatja.

26.Halászat  és  horgászat  módjával  kapcsolatos  ügyek
(engedélyezések, tiltások)
A Földművelésügyi Osztály indokolt esetben a fogási tilalmak és korlátozások
alól  eltérést  engedélyezhet,  vagy  szigorítást  rendelhet  el  a  halászat  és
horgászat végzésével kapcsolatban.

27.Halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
A  hatóság  nyilvántartásába  bejegyzi  a  halgazdálkodásra  jogosultakat,  és
ellenőrzi  a  halgazdálkodási  jog  gyakorlását.  A  halgazdálkodási  jog
hasznosításával  összefüggő  jogszabálysértés  esetén  eljár,  illetve  eljárást
kezdeményez.
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek/allami-halasz-es-horgaszjegyekkel-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek/halaszati-jog-gyakorlasaval-kapcsolatos-ugyek
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok


28.Halászati őrökkel kapcsolatos ügyek
A halászati  őröket  a  halászati  hatóság  vizsgáztatja,  esketi,  nyilvántartásba
veszi,  okmányokkal  látja  el,  ellenőrzi  munkavégzésüket,  továbbképzéseken
oktatja.

29.Halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos ügyek
A  Földművelésügyi  Osztály  nyilvántartást  vezet  a  nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekről.

30.Halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszabása
A Földművelésügyi Osztály halgazdálkodási jogszabálysértés esetén eljár és
halgazdálkodási, vagy halvédelmi bírságot szab ki, valamint az állami horgász
és halászjegy, halászati engedély váltásától eltilt.

31.Halgazdálkodási tervek jóváhagyása
A halgazdálkodási vízterületekre öt éves időtartamra készített halgazdálkodási
terveket a halászati hatóság hagyja jóvá. A halgazdálkodási tervek betartását
ellenőrzi,  és  szükséges  esetben  eljár  annak  betartatása  érdekében,  vagy
kezdeményezi a módosítást.

32.Haltelepítésekkel kapcsolatos ügyek
A  halászati  hatóság  a  helyszínen  ellenőrizheti  az  előzőleg  bejelentett
haltelepítést.  Minden  haltelepítést  3  nappal  a  telepítés  előtt  a  halászati
hatóságnak be kell jelenteni. A bejelentéseket a hatóság nyilvántartja.
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek/halaszati-orokkel-halorokkel-kapcsolatos-ugyek
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek/halgazdalkodasi-tervek-jovahagyasa
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/foldmuveleshez-kapcsolodo-ugyek/halaszati-hatosagi-ugyek/haltelepitesekkel-kapcsolatos-ugyek


Agrárügyi  Főosztály  Élelmiszerlánc-biztonsági  és
Állategészségügyi Osztály ügytípusok

33.Engedélyköteles élelmiszer-előállítók engedélyezése

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok:  Kérelem  a
tevékenység engedélyezéséhez Mellékletként  csatolni  kell  a  57/2010.  (V.7.)  FVM
rendelet 1. melléklet A rész szerinti dokumentációt

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az
élelmiszerek  forgalomba  hozatalának,  valamint  előállításának  engedélyezéséről,
illetve  bejelentéséről  47/2011.  (V.  31.)  VM  rendelet  az  élelmiszer-vállalkozás
működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról 2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-
higéniáról 
853/2004/EK  rendelet  az  állati  eredetű  élelmiszerek  különleges  higiéniai
szabályainak megállapításáról 
854/2004/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági
ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról
2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  383/2016.  (XII.2.)
Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről 
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke 

34.Takarmány-előállító üzem engedélyezése, nyilvántartásba vétele

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez, nyilvántartásba vételére 
Mellékletként  csatolni  kell  a  65/2012.  (VII.4.)  VM  rendelet  5.  melléklet  szerinti
dokumentációt 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
65/2012. (VII.4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának
és felhasználásának egyes szabályairól 
183/2005/EK rendelet a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke

35.Takarmány-forgalmazó  üzem  engedélyezése,  nyilvántartásba
vétele 

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez, nyilvántartásba vételére 
Mellékletként  csatolni  kell  a  65/2012.  (VII.4.)  VM  rendelet  6.  melléklet  szerinti
dokumentációt 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
65/2012. (VII.4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának
és felhasználásának egyes szabályairól 
183/2005/EK rendelet a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke 

36.Önálló tenyészet engedélyezése

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 
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Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
119/2007.  (X.  18.)  FVM  rendelet  a  tartási  helyek,  a  tenyészetek  és  az  ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

37.TIR/ENAR ügyintézés

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
https://portal.nebih.gov.hu/enar

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: marhalevél kiállítás alapdíja: 1000 Ft,
sürgősségi esetben: 2000Ft 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
119/2007.  (X.  18.)  FVM  rendelet  a  tartási  helyek,  a  tenyészetek  és  az  ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

38.Gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatrakodó, gyűjtőállomás,
kereskedői  telep,  állatvásártér,  ellenőrző  állomás  (pihenőhely)
engedélyezése 

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez, a  41/1997. (V. 28.) FM rendelet és az
1/2005/EK Tanácsi rendelet szerinti dokumentumok.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 
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Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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 az 1255/98/
EK rendelet módosításáról

39.Állatkísérleti hely, illetve állatkísérlet engedélyezése

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

Nyomtatványok elérhetősége: 
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 8 

40.Állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának
engedélyezése

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

Nyomtatványok elérhetősége: 

20

javascript:njtDocument('29866.376058');


http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
128/2009. (X.6.) FVM az állatgyógyászati termékekről 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

41.Víziállat tenyésztő vállalkozás nyilvántartásba vétele

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem a  tevékenység  engedélyezéséhez,  és  127/2008.  (IX.  29.)  FVM rendelet
szerinti dokumentumok

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre  vonatkozó  állat-egészségügyi  követelményekről  és  a  víziállatokban
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

42.Állatszállítói, állatkereskedői engedély kiadása 

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem  a  tevékenység  engedélyezéséhez  és  az  1/2005/EK  Tanácsi  rendelet
szerinti dokumentumok

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 
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Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
2005/1/EK rendelet  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 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

43.Állati  eredetű  melléktermék  különböző  célú  felhasználásának,
kezelésnek, tárolásának engedélyezése 

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése:  Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem  a  tevékenység  engedélyezéséhez,  és  a  142/2011/EU  rendelet  szerinti
dokumentumok

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és
a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról
és az 1774/2002/EK rendelet  hatályon kívül  helyezéséről  (állati  melléktermékekre
vonatkozó rendelet) 
142/2011/EU rendelet nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a
belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi  szabályok megállapításáról
szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint
a 97/78/EK tanácsi  irányelvnek az egyes minták  és  tételek  határon történő állat-
egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő
végrehajtásáról 
45/2012.  (V.  8.)  VM  rendelet  a  nem  emberi  fogyasztásra  szánt  állati  eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

44.Borászati üzemek működésének engedélyezése

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
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Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,  okmányok: a borászati  üzemek
működésének  engedélyezéséről,  valamint  a  tevékenységükre  vonatkozó  higiéniai
szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendeletnek megfelelő kérelem (5050) és a
tevékenység szerint benyújtandó mellékletek

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről,
valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról
2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

45.Tenyészállat behozatal/kivitel engedélyezése, teljesítményvizsgálat
felülvizsgálata.

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok: Kérelem  és  a
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti dokumentumok

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet szerint

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű
rendelkezésekről
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a  megyei  kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt
kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak  mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
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46.Művi szaporító létesítmény és spermatároló központ, mesterséges
termékenyítő  állomás,  embrióátültető  állomás,  baromfikeltető
állomás,  méhanyanevelő  telep  és  halkeltető  állomás
üzemeltetésére irányuló tevékenység bejelentése.

Hatáskörrel  rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok: A  NÉBIH  által
rendszeresített  és  a  honlapján  közzétett  formanyomtatvány
(https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok)  és a 188/2019. (VII. 30.)
Korm. rendelet szerinti dokumentumok

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet szerint

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű
rendelkezésekről
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a  megyei  kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt
kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak  mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
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Erdészeti Osztály ügytípusai:

Az  erdészeti  hatósági  ügyekben  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi
Főosztály Erdészeti  Osztálya (továbbiakban: Erdészeti  hatóság) Veszprém megye
területén,  Zala  megye  területén  Balatongyörök,  Cserszegtomaj,  Gyenesdiás,
Keszthely,  Rezi,  Vállus,  Vonyarcvashegy,  Várvölgy,  Zalaszántó,  települések
közigazgatási  területén,  Győr-Moson-Sopron  megyéből  Fenyőfő,  Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,  Románd,  Sikátor,  Veszprémvarsány,  Csikvánd,  Gyarmat,
Szerecseny,  Lázi  település  közigazgatási  területén,  Fejér  megyéből  Isztimér,
Bakonykúti, Csór, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya település közigazgatási területe
és Somogy megyéből Balatonvilágos közigazgatási területén bír illetékességgel. 

Az eljárást  megindító  irat  postai  úton,  az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási  időben
személyesen, ill. ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az ügyek az Erdészeti hatóság
általános ügyfélfogadási idejében intézhetők személyesen.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.)  szerint  sommás  eljárásban  8  nap,  teljes  eljárásban  60  nap  az  ügyintézési
határidő.
A rendelkezésre álló nyomtatványok a

http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 címről tölthetők le.

Jelenleg nem vehető igénybe elektronikus program az ügyintézéshez.
Jelenleg nincs lehetőség időpontfoglalásra.
Az  eljárásban  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló,
többször  módosított  2009.  évi  XXXVII.  törvény  (továbbiakban:  Evt.)  és  az  Evt.
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban Vhr.), az egyes
erdészeti  hatósági  eljárások,  bejelentések,  valamint  a  hatósági  nyilvántartások
eljárási  szabályairól  szóló  433/2017.  (XII.  21.)  Kormány  rendelet,,  az  erdészeti
szakszemélyzet  és  az  erdészeti  szakirányító  vállalkozás  tevékenységének  és
nyilvántartásának,  valamint  az  erdészeti  szakszemélyzet  továbbképzésének
szabályairól  szóló  244/2020.  (V.  28.)  Korm.  rendelet, a  Nemzeti  Élelmiszerlánc-
biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei  kormányhivatalok  mezőgazdasági
szakigazgatási  szervei  előtt  kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási
szolgáltatási  díjak  mértékéről,  valamint  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének
szabályairól  szóló 63/2012. (VII.  2.) VM rendelet (a továbbiakban: Díj  r.)  előírásai
alkalmazandók. 
Az  ügyfelet  az  Ákr.  szerinti  jogok  illetik  meg  és  az  Ákr.  szerinti  kötelezettségek
terhelik, ill.  e jogokat és kötelezettségeket a fent hivatkozott ügytípus-ismertetések
részletesen tartalmazzák.

47.  Adatszolgáltatás  az  Országos  Erdőállomány  Adattárból  és  a
nyilvántartási térképről.

Ügytípus/eljárástípus: egyéb nem hatósági eljárás/adatszolgáltatás
Ügy  rövid  leírása:  Az  Országos  Erdőállomány  Adattár  tartalmazza  a
nyilvántartott  erdők  és  az  erdészeti,  közjóléti  létesítmények  adatait,  az
erdőkben  előírt  (engedélyezhető)  ill.  végrehajtott  erdőgazdálkodási
tevékenységeket,  bekövetkezett  változásokat.  Az  erdészeti  nyilvántartási
térkép az Adattárban szereplő területeket ábrázolja a fontosabb természetes,
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ill.  épített  környezeti  elemekkel.  Az  adatok  nyilvánosak,  azokról  kérelemre
szemle másolat adható ki, hiteles, ill. nem hiteles formában, elektronikus úton
is.  A  szemlemásolat  csak  a  jogszabályban  meghatározott  adatokat
tartalmazza. Szemlemásolatot bárki kérhet. Az adatok igénylése iránti kérelem
formanyomtatványon  nyújtható  be.  Az  adatszolgáltatásért  igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni annak teljesítése előtt. Lehetőség van tetszőleges
méretarányú,  nagyobb  területi  egységet  ábrázoló  tematikus  térképek
igénylésére  is.  Korlátozott  adattartalommal  a  http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
oldalon ingyenesen hozzáférhetőek a fenti adatok.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Teljes  körűen  kitöltött
formanyomtatvány.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):  A Díj r. 1. melléklet 15.5.
pontja szerint.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  beadott  kérelem  alapján  az
erdészeti  hatóság  elkészíti  az  adatszolgáltatást,  az  eljárási  díj  befizetésére
szólítja  fel  a  kérelmezőt.  A  befizetési  kötelezettség  teljesítése  után  a
kérelmező megkapja a kért adatszolgáltatást.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/
  http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
 

48.  Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Ügytípus/eljárástípus: egyéb nem hatósági eljárás/adatszolgáltatás
Ügy rövid leírása:  Az erdőgazdálkodói nyilvántartás az erdők használatára
vonatkozó  adatokat  (erdőgazdálkodók,  használt  földterületek,  jogosult
erdészeti szakszemélyzet adatai) hitelesen tanúsítja, az ellenkező bizonyításig
a bejegyzett adatokról vélelmezni kell, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
Az  erdőgazdálkodói  nyilvántartás  adatai  nyilvánosak,  azokból  szemle  vagy
teljes másolat adható ki, hiteles, ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is.
A szemlemásolat csak a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazza.
Teljes másolat kizárólag csak az erdőgazdálkodó részére adható ki. Az adatok
igénylése  iránti  kérelem  formanyomtatványon  nyújtható  be,  az
adatszolgáltatásért  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  annak teljesítése
előtt. 
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Teljes  körűen  kitöltött
formanyomtatvány..
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Díj. r. 1. melléklet 15. 5.
pontja szerint.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  beadott  kérelem  alapján  az
Erdészeti  hatóság elkészíti  az  adatszolgáltatást,  az  eljárási  díj  befizetésére
szólítja  fel  a  kérelmezőt.  A  befizetési  kötelezettség  teljesítése  után  a
kérelmező megkapja a kért adatszolgáltatást.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ 
http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

49.  Átalakítási, erdőfelújítási vagy örökerdő kezelési terv benyújtása

Ügytípus/eljárástípus: egyéb nem hatósági eljárás/terv benyújtása
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Ügy  rövid  leírása:  Átmeneti  illetve  örökerdő  üzemmódban  kezelt  erdőkre
átalakítási, illetve erdőfelújítási vagy örökerdő tervet kell készíteni, melyet az
erdészeti hatóság részére tájékoztatásként be kell nyújtani.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: átalakítási, ill. erdőfelújítási vagy
örökerdő terv
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 
Örökerdő esetében örökerdő kezelési tervet, az átmeneti üzemmódban pedig
attól  függően,  hogy  melyik  kitűzött  cél  elérését  vállalja  az  erdőgazdálkodó
átalakítási  tervet  (hosszútávon  az  örökerdő  üzemmódra  áttérés  esetén,
valamint  faanyagtermelést  nem  szolgáló  üzemmódra  való  áttérés  esetén)
vagy,  ha  a  szerkezeti  változatosságot  növelő,  folyamatosabb  erdőborítás
biztosítása irányába ható erdőkezelés a kiemelt cél, akkor erdőfelújítási tervet
kell összeállítani.

A  kezelési  terveket  egységes  szerkezetben,  a  61/2017.  FM  rendelet  11.
számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket magába foglaló
sablon  szerint  kell  összeállítani.  A  sablon  szerinti  tartalmi  és  formai
követelmények kötelező elemek, ezek alkalmazását az erdészeti  hatóság a
benyújtást követően vizsgálja.

A  kezelési  tervet  az  üzemmódra  való  áttéréskor  (üzemmód  módosítására
irányuló  kérelemhez  csatolva),  valamint  azt  követően  az  érintett  körzeti
erdőtervezések  alkalmával  kell  készíteni  és  az  erdészeti  hatóságnak
benyújtani (Evt. 29. § (7) és 433/2017. Korm. rendelet 13/A. § (2)).

A kezelési  tervhez ún.  erdészeti  térképi  vázlatot  is  mellékelni  kell,  amit  az
erdészeti térkép felhasználásával kell elkészíteni.

A  kezelési  tervet  az  erdő  üzemmódjának  módosítására  irányuló  kérelmes
eljárás  esetén  a  területileg  illetékes  erdészeti  hatóságként  eljáró  megyei
kormányhivatal  erdészeti  részlegének  hivatalos  elérhetőségére,  a  körzeti
erdőtervezést érintően a Nemzeti Földügyi Központnak kell benyújtani (Korm.
rendelet 13/A. §) az erdőgazdálkodási javaslatok befogadásának időszakában
(igazgatási  szakaszban)  a  tájékoztatóban  megadott  határidőig  és
elérhetőségen.
A  kezelési  terv  sablonok  és  kitöltési  útmutatók
elérhetőek a http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
oldalon.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 
   

50.Körzeti erdőterv lejártakor átmeneti erdőterv megállapítása

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: A bejegyzett erdőgazdálkodó erdőterv határozat birtokában
végezhet erdőgazdálkodási tevékenységet.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  erdőgazdálkodó  átmeneti
erdőterv határozat iránti kérelme 
Eljárási  illetékek  (igazgatási  szolgáltatási  díjak):  Az  átmeneti  erdőterv
megállapítása illetékmentes.
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Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Ha az  Evt.  hatálybalépése  előtt
jóváhagyott körzeti erdőterv lejártakor, az Evt. szerinti körzeti erdőterv alapján
kiadott erdőterv nem áll rendelkezésre, az Evt. szerinti körzeti erdőterv alapján
kiadott  erdőterv  jogerőre  emelkedéséig  az  erdőgazdálkodó  jogait  és
kötelezettségeit az erdészeti hatóság átmeneti erdőtervben az erdőgazdálkodó
kérelmére állapítja meg.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.  
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 
 

51.  Eljárás jogosulatlan vagy szakszerűtlen erdőgazdálkodás esetén

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Amennyiben  az  erdőgazdálkodó  vagy  a  megbízásából
erdőgazdálkodási  tevékenységet  végző  nem  az  erdőtörvény  előírásai,  ill.
erdőterve,  erdőgazdálkodási  tevékenység  bejelentése  szerinti  gazdálkodást
végez, a jogsértés észlelésekor vagy bejelentésre, az erdészeti  hatóság az
Ákr. előírásai alapján eljárást folytat le.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  eljárás  során  az  érintettek
bevonásával tisztázásra kerül a jogsértés ténye, mértéke, és mindezek alapján
a hatóság erdőgazdálkodási, ill. erdővédelmi bírsággal sújtja a jogsértőt.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
   

52.  Eljárás túlzott vadkárosítás miatt

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy bejelentésre induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: Az erdőgazdálkodó bejelentése alapján vagy az erdészeti
hatóság  által  hivatalból  indított  eljárás  során  -  az  érintettek  bevonásával
megtartott  helyszíni  szemle  után  -  az  erdészeti  hatóság,  az  Evt.  alapján,
erdővédelmi bírságot szab ki a vadászatra jogosultra.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  erdőgazdálkodó  bejelentése
vagy észleléskor helyszíni jegyzőkönyv
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  Az erdészeti hatóság erdővédelmi
bírságot  szab  ki  a  vadászatra  jogosultra  ha:  az  erdősítésben  vagy  annak
összefüggően  fél  hektárt  meghaladó  részterületén  a  vadászható  vadfajok
egyedei  az  adott  erdősítés  előírt  célállományának  megfelelő  fő-  és
mellékfafajok  vezérhajtásait  30%-ot  meghaladó  mértékben  károsították,  az
erdő természetes felújítását  biztosító, az előírt  állománytípust  alkotó fafajok
termésének a vadászható vadfajok egyedei által  történő felélésével az erdő
felújulása veszélybe került,  ill.  a faállomány egyedei  a vadászható vadfajok
egyedei  által  történő  dörzsölés,  hántás  következtében  0,5  ha-t  meghaladó
nagyságú egybefüggő területen  a faegyedek 10%-át  meghaladó mértékben
károsodtak. Az erdővédelmi bírság folytatólagos károkozás esetén ismételten
kiszabható.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

53.  A telepítési  feltételeknek nem megfelelően telepített  vagy fenntartott 
fásítás, ill.  szabadrendelkezésű erdő faállományának fennmaradásának
engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy kérelemre induló hatósági eljárás
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Ügy rövid leírása:  A telepítési feltételeknek nem megfelelően telepített vagy
fenntartott  fásítás,  ill.  szabadrendelkezésű  erdő  észlelésekor  az  erdészeti
hatóság határozatban dönt a fásítás, ill. az erdő fennmaradásáról.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  hatóság  a  fásítás,  ill.  az
erdőtelepítés teljes vagy részleges felszámolását írja elő abban az esetben, ha
annak faállománya a termőhelyre vagy a környező erdőkre káros hatással van,
vagy növekedése nyomán előre láthatóan káros hatással lesz, ill.  ha annak
fennmaradása jogszabályba ütközik.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

  

54.Engedély  nélkül  igénybe  vett  erdő  helyreállításának  elrendelése,  ill.
fennmaradás engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: 
Erdő  engedély  nélküli  vagy  engedélytől  eltérő  igénybevétele  esetén  az
erdészeti  hatóság  fennmaradási  eljárást  folytat  le,  amelynek  során,  ha  az
igénybevevő  által  benyújtott  dokumentumok  alapján  az  igénybevétel
engedélyezésének feltételei fennállnak, erdővédelmi bírság egyidejű kiszabása
mellett engedélyezheti a kialakult állapot fennmaradását, vagy
határidő kitűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt – amennyiben az
igénybevevő  nem  ismert  vagy  az  igénybevevővel  szemben  a  végrehajtási
eljárás  sem  vezet  eredményre,  akkor  a  használatra  jogosultat  –  a
helyreállításra.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: -
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Erdő  engedély  nélküli  vagy
engedélytől  eltérő  igénybevételének  észlelése  esetén  -  az  érintettek
bevonásával tartott helyszíni szemle után - az erdészeti hatóság fennmaradási
eljárást  folytat  le,  amelynek  során,  ha  az  igénybevevő  által  benyújtott
dokumentumok  alapján  az  igénybevétel  engedélyezésének  feltételei
fennállnak,  erdővédelmi  bírság egyidejű  kiszabása mellett  engedélyezheti  a
kialakult  állapot  fennmaradását,  vagy  határidő  kitűzésével  határozatban
kötelezi az igénybevevőt – amennyiben az igénybevevő nem ismert vagy az
igénybevevővel szemben a végrehajtási eljárás sem vezet eredményre, akkor
a használatra jogosultat – a helyreállításra.
Az engedélyezési feltételeket az „Erdő igénybevételének engedélyezése” ügy
leírása tartalmazza. A kialakult állapot fennmaradásának engedélyezésekor az
erdővédelmi  járulékot  is  meg  kell  fizetnie  az  igénybevevőnek,  ill.  a
jogszabályban előírt esetekben csereerdősítést kell végeznie.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 90 nap.
    

55.  Erdészeti létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárások

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Erdészeti  létesítménynek  minősül  a  legalább  részben
erdőben található vagy ahhoz csatlakozó erdészeti magánút, valamint annak
műtárgyai  és  tartozékai,  erdőgazdálkodási  vagy  közjóléti  tevékenységgel
összefüggésben épített és használt keskeny nyomközű vasúti pálya és annak
tartozékai,  az  erdőgazdálkodási,  közjóléti  vagy  oktatási  tevékenységet,  így
különösen az erdő védelmét,  illetve az erdei  haszonvételek gyakorlását,  az
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erdő látogatását, az erdő bemutatását az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy,
csatorna,  tározó,  kerítés,  erdei  épület  és  egyéb  létesítmény.  Az  erdészeti
létesítmények közül
a) az erdészeti magánút és annak tartozékai,
b) a  négy  méter  átlagos  koronaszélességet  elérő  épített  közelítő  nyom  és
annak tartozékai, valamint
c) az erdei kerítés - az öt évet meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító
villanypásztor, az erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, továbbá a
magtermés  védelme  érdekében  létesített  120  cm-nél  nem  magasabb
vadkárelhárító kerítés kivételével -
létesítéséhez,  bővítéséhez,  korszerűsítéséhez,  megszüntetéséhez,  vagy
rendeltetésének  megváltoztatásához  az  erdészeti  hatóság  engedélye
szükséges. A kiadott engedély öt évre szól.
 Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Erdészeti  létesítmény
engedélyezésére irányuló kérelem, a Vhr. 5.-6. §, a hatósági nyilvántartások
eljárási  szabályairól  szóló  433/2017.  (XII.  21.)  Kormány  rendelet  9.  §  által
leírtak, dokumentációk
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Díj. r. 1. melléklet 15.1.1.
és  15.1.2.4.  pontjai  szerint  6.500  Ft  alapdíj  és  meghatározott  létesítmény
esetén kilométerenként 3.000 Ft további díj,  illetve a hivatkozott  rendelet 1.
melléklet  15.2.1.,15.2.2.3.  és  15.3.2.2  pontjai  szerint  25.000  Ft  alapdíj  és
meghatározott létesítmény esetén kilométerenként 10.000 Ft további díj vagy
kilométerenként 80.000 Ft további díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Erdészeti  létesítményt  létesíteni,
elhelyezni és működtetni az erdő rendeltetéseivel valamint az erdő közérdekű
korlátozásaival összhangban úgy lehet, hogy az az erdei élőhelyet, az erdei
életközösséget, az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit,
valamint talaját a lehető legkisebb mértékben károsítsa, illetve veszélyeztesse.
Az engedély kiadására kérelem alapján kerül sor,  melyhez a jogszabályban
előírt mellékletek csatolása szükséges. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási
díjat  kell  fizetni.  Az engedélyezés során az erdő igénybevételére vonatkozó
szabályokat  is  be  kell  tartani.  Nem  minősülnek  erdőigénybevételnek  a
vadkárelhárító kerítések,  épített  közelítő  nyomok.  A kiadott  engedély 5 évig
érvényes. Ugyancsak az erdészeti hatóság engedélyezi az erdészeti magánút
közforgalom  számára  -  az  erdőgazdálkodó  egyetértésével  -  történő
megnyitását.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

56.Erdő igénybevételének engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása:  Erdő igénybevételének minősül  az erdő mezőgazdasági
művelésbe  vonása,  termelésből  való  kivonása,  időleges  igénybevétele  és
rendeltetésszerű  használatát  akadályozó  létesítmény  elhelyezése,  ill.
tevékenység gyakorlása. Erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes
engedélye szükséges.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Az  erdő  igénybevétele  iránti
kérelemhez csatolni kell a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyonkezelői,  illetve  haszonélvezeti  jog  jogosultja  hozzájárulását,  vagy  az
igénybevétel  céljára  vonatkozó,  más  jogcímen  fennálló  rendelkezési  jogot
igazoló okiratot.  Az erdő igénybevétele  iránti  kérelemhez érintettség esetén
csatolni  kell  a  csereerdősítésre  tervezett  terület  megjelölését  és  az  érintett
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ingatlan  tulajdonosának  és  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett
vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának erdőtelepítéshez adott,
közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt  hozzájáruló
nyilatkozatát,  valamint  az  egyes  erdészeti  hatósági  eljárások,  bejelentések,
valamint a hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII.
21.) Kormány rendelet 11 §-a által előírt mellékleteket.
Eljárási  illetékek  (igazgatási  szolgáltatási  díjak):  Erdő  igénybevétele
esetén:  a  Díj.  r.  1.  melléklet  15.3.1.  és  15.3.2.1.  pontjai  szerint  60.000  Ft
alapdíj  és  földrészletenként  7.000  Ft  további  díj.
Erdő  rendeltetésszerű  használatot  akadályozó  igénybevétele  esetén:  a
hivatkozott rendelet 1. melléklet 15.2.1. és 15.2.2.1. pontjai szerint 25.000 Ft
alapdíj és földrészletenként 2.000 Ft további díj.
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  Az erdő igénybevételét kérelemre
indult  eljárás  során az erdészeti  hatóság engedélyezi.  Érintettség esetén a
környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  vízügyi  hatóság,  illetve  a  kulturális
örökségvédelmi hatóság szervet szakkérdésben bevonja. Erdőt igénybe venni
csak kivételes esetben (más lehetőség hiányában),  kizárólag a közérdekkel
összhangban  lehet.  A  közérdek  tekintetében  kivételt  képez  a  gazdasági
elsődleges  rendeltetésű  kultúrerdő  és  faültetvény  igénybevétele,  ha  az
igénybevételre  kerülő  erdő helyett  az igénybe vett  erdővel  legalább azonos
méretű, azzal megegyező vagy magasabb csereerdősítésre kerül sor. 
A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházás,
közműfejlesztési célú beruházás, valamint az erdő árvízvédelmi, honvédelmi
vagy  határrendészeti  célú  igénybevétele  esetén  a  közérdekkel  való
összhangot vélelmezni kell.
Az  igénybevétel  engedélyezését  a  hatóság  az  erdő  csökkenésével,  ill.  a
kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében
feltételekhez kötheti. 
Az igénybevételi engedély négy évre szól. Amennyiben a megadott időn belül
nem kerül sor az igénybevételre, az engedély érvényét veszti. 
Az igénybevétel  után erdővédelmi járulékot  kell  fizetni,  melynek megfizetési
módját  és  határidejét  az  erdészeti  hatóság  írja  elő  az  engedélyező
határozatban. A 0,5 hektárt meghaladó természetes vagy természetszerű erdő
igénybevétele  esetén,  ill.  olyan  területen,  ahol  az  erdő  csökkenésének
tilalmáról  külön jogszabály rendelkezik (pl.  Balaton környéke, Budapest),  az
erdővédelmi járulék megfizetése helyett az erdészeti hatóság csereerdősítést
ír elő. 
Ennek  elvégzéséhez  szükséges  területről  és  erdőtelepítési-kivitelezési
tervdokumentáció elkészítéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
A  csererdősítés  tervezésére,  engedélyezésére  az  erdőtelepítés,  egyéb
feltételeire  az  erdőfelújítás  szabályai  vonatkoznak  azzal,  hogy  a
csereerdősítési terv engedélyezése az igénybevétel megkezdésének feltétele,
a  csereerdősítési  kötelezettség  keletkezése  időpontjának  pedig  az
igénybevétel megkezdése minősül. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű  közlekedési  infrastruktúra-beruházás  esetében  az  igénybevétel
megkezdésének  feltétele  az  erdő  igénybevételhez  kapcsolódóan  előírt
csereerdősítési  kötelezettség  teljesítésének  megfelelő  területre  szóló
csereerdősítési terv engedélyezésre történő benyújtása.
 Az erdő igénybevétel engedélyezési eljárásában az erdészeti hatóság – ha
szükséges – az erdőtervet is módosítja.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 90 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány.
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57.  Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása: Az  erdő  tervezett  igénybevételéhez  –  kérelemre  –  az
erdészeti  hatóság  legfeljebb  négy  évig  érvényes  elvi  engedélyt  adhat.  Ez
esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőre vonatkozó tulajdonjogon vagy
más  jogcímen  fennálló  rendelkezési  jog  igazolása. Az  elvi  engedély
érvényességi  idején  belül  kezdeményezett  igénybevételi  eljárás  során  az
erdészeti hatóságot, szakhatóság közreműködése esetén a szakhatóságot az
elvi  engedély  azokban a kérdésekben,  amelyekről  kifejezetten  rendelkezett,
akkor  is  köti,  ha  időközben  a  jogszabályok,  valamint  a  kötelező  hatósági
előírások megváltoztak. Az elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem
kezdhető meg.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 
Az erdő elvi igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell  az egyes erdészeti
hatósági eljárások, bejelentések, valamint a hatósági nyilvántartások eljárási
szabályairól  szóló 433/2017.  (XII.  21.)  Kormány rendelet  10.  §-a által  előírt
mellékleteket.
Eljárási  illetékek  (igazgatási  szolgáltatási  díjak):  Erdő  igénybevétele
esetén:  a  Díj.  r.  1.  melléklet  15.3.1.  és  15.3.2.1.  pontjai  szerint  60.000  Ft
alapdíj  és  földrészletenként  7.000  Ft  további  díj. Erdő  rendeltetésszerű
használatot  akadályozó  igénybevétele  esetén:  a  hivatkozott  rendelet  1.
melléklet  15.2.1.  és  15.2.2.1.  pontjai  szerint  25.000  Ft  alapdíj  és
földrészletenként 2.000 Ft további díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  tényleges  engedély  kiadása
mellett lehetőség van elvi engedély kiadására is. Az elvi engedély önmagában
még  nem  jogosít  fel  az  erdő  igénybevételére,  de  az  elvi  engedély
érvényessége  alatt  kezdeményezett  igénybevételi  eljárásban  az  erdészeti
hatóságot és a közreműködő szakhatóságokat köti az elvi engedélyben érintett
kérdésekben az  elvi  engedély  még akkor  is,  ha időközben a jogszabályok,
valamint  a  kötelező  hatósági  előírások  megváltoztak.  Az  elvi  engedélyt  a
jogszabályban  előírt  mellékletekkel  ellátott  kérelemre  az  erdészeti  hatóság
adja  ki,  az  engedélyezési  eljárásba  a  hatóság  -  érintettség  esetén  -  a
környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóság,  illetve  a  kulturális
örökségvédelmi hatóság szakkérdésben bevonja. Erdő igénybevételének elvi
engedélyezésére csak kivételes esetben (más lehetőség hiányában), kizárólag
a közérdekkel összhangban kerülhet sor. 
Az elvi engedély legfeljebb négy évre szóló érvényességgel adható ki.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 90 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány.
   

58.  Erdő rendeltetéseinek megállapítása

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  A  fenntartható  erdőgazdálkodás  hosszú  távú  célját,
lehetőségeit, illetve korlátozásait - egymással megfelelően összehangolva - az
erdő  rendeltetései  határozzák  meg.  A  közhiteles  Országos  Erdőállomány
Adattár többek között nyilvántartja az erdők rendeltetéseit is.

32



Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Az  erdőgazdálkodó
(erdőtelepítő) kérelme és a tulajdonos, közös tulajdon esetében az Evt. 19/A. §
(2) a) részének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Azon  erdők  esetében,  amelyek
frissen kerülnek be az Adattárba, meg kell állapítani az erdő rendeltetéseit. Az
Evt. hatályba lépése előtt már az Adattárban szereplő erdők rendeltetését az
erdőterv-határozat kiadása során állapítja meg az erdészeti  hatóság. A már
megállapított  rendeltetéssel  rendelkező  erdő  esetében  a  rendeltetés(ek)
megváltoztatására kerülhet sor. A megállapítás, ill. a megváltoztatás történhet
az  erdőgazdálkodó  (erdőtelepítő)  kérelmére,  melyhez  csatolni  szükséges  a
tulajdonosok,  közös  tulajdon  esetében  az  Evt.  19/A.  §  (2)  a)  részének
hozzájárulását,  vagy történhet közérdekből  is,  melyet az érintett  miniszterek
vagy  az  érintett  települési  önkormányzat  jegyzője  kezdeményezhet.
Közérdekből  történő  megállapítás  esetén  a  megállapításból,  ill.  a
megváltoztatásból  eredő  károkat,  ill.  többletköltségeket  az  erdőgazdálkodó
részére meg kell téríteni, az erre vonatkozó megállapodást a megállapítás, ill.
megváltoztatás  kezdeményezésekor  be  kell  mutatni.  A  megállapítás,  ill.  a
megváltoztatás során az erdészeti hatóság a jogszabályi környezet, az erdő
jellemzői alapján dönt. 
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

59.  Erdő telepítésének engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása:  Erdőtelepítésnek minősül a nem erdő művelési ágú, nem
erdővel borított területen erdő ültetése erdei fafajokkal. Az erdőtelepítéshez az
erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv szükséges.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Vhr. 30. §-a szerint összeállított
erdőtelepítési-kivitelezési terv.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Díj. r. 1. melléklet 15.1.1.
és 15.1.2.1. pontjai szerint 6.500 Ft alapdíj és földrészletenként 500 Ft további
díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Erdőtelepítés  csak  felsőfokú
erdészeti  szakirányú  végzettséggel  rendelkező  jogosult  erdészeti
szakszemélyzet  által  készített  és  az  erdészeti  hatóság  által  jóváhagyott
erdőtelepítési-kivitelezési  terv  alapján  végezhető.  A  jóváhagyási  eljáráshoz
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az erdőtelepítési terv jóváhagyását az
erdészeti  hatóság  megtagadja  vagy  feltételhez  köti,  ha  a  telepítendő
faállomány  veszélyezteti  a  meglévő  erdő  természetességi  állapotának
megőrzését,  védett  természeti  terület  fennmaradását,  a  szomszédos
ingatlanok  használatát,  ha  a  termőhelyre  káros  hatással  van/lesz,  ill.
függőleges koronavetülete növekedésével arányosan nem marad a földrészlet
határain  belül.  Az  erdőtelepítési  tervhez  csatolni  szükséges  a  telepítéssel
érintett  ingatlan tulajdonosainak az erdő telepítéséhez,  üzemmódjához és a
rendeltetéséhez való hozzájárulását. 
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ 
http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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60.  Erdő üzemmódjának megváltoztatása

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Az  erdő  üzemmódja  meghatározza  az  erdőben
alkalmazható erdőfelújítási eljárásokat és a fakitermelés módját.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Az  erdőgazdálkodó
(erdőtelepítő) kérelme és a tulajdonos, közös tulajdon esetében az Evt. 19/A. §
(2) a) részének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  Országos  Erdőállomány
Adattárban még nem szereplő erdő esetében először annak nyilvántartásba
vételekor határozza meg az erdészeti  hatóság az üzemmódot a tulajdonos,
közös tulajdon esetében az Evt. 19/A. § (2) a) részének nyilatkozata alapján,
figyelemmel az erdő fafaj összetételére, szerkezetére, termőhelyi viszonyaira.
Megállapított  üzemmóddal  rendelkező  erdőnél  a  tulajdonos,  közös  tulajdon
esetében  az  Evt.  19/A.  §  (2)  a)  részének  hozzájárulásával  benyújtott
kérelemben kérelmezheti az erdőgazdálkodó az üzemmód megváltoztatását,
kérelméről  az erdészeti  hatóság dönt.  Az erdő üzemmódjának átmeneti,  ill.
örökerdő  üzemmódként  történő  megállapítása,  ill.  arra  való  módosítása,
átalakítási, ill. erdőfelújítási vagy örökerdő terv elkészítésének kötelezettségét
is maga után vonja.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

61.  Erdő, szabad rendelkezésű erdő nyilvántartásba vétele

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Minden  az  Evt.  hatálya  alá  tartozó  erdőt  a  közhiteles
Országos  Erdőállomány  Adattárban  kell  nyilvántartani.  Ezen  eljárás  célja  a
nyilvántartásban nem szereplő erdők Adattárba történő felvétele.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  A  kérelemhez  csatolni  kell
tulajdonosi hozzájárulást.
Eljárási  illetékek  (igazgatási  szolgáltatási  díjak):  önerdősülés
nyilvántartásba  vétele  szabad  rendelkezésű  erdőként:  a  Díj.  r.  1.  melléklet
15.2.1. és 15.2.2.1. pontjai szerint 25.000 Ft alapdíj és földrészletenként 2.000
Ft további díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  eljárás  indulhat  hivatalból,
melynek során szabad rendelkezésű erdőként kerül be a kérdéses terület az
Adattárba  természetbeli  állapota  alapján,  és  maga  az  Adattárba
(nyilvántartásba)  történő  bejegyzés  szolgál  határozatul.  Benyújtott  kérelem
alapján tulajdonosi hozzájárulással erdőként,  vagy kötetlenebb gazdálkodást
lehetővé tevő szabad rendelkezésű erdőként kerülhet be a nyilvántartásba. Az
eljárás  során  nem  az  érintett  földrészlet  művelési  ága,  hanem  annak
természetbeli  állapota  a  döntő,  és  az  eljárás  az  adott  földrészlet/alrészlet
részterületére is lefolytatható. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 
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62.Erdőfelújítási határidők módosítása

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Az  erdőfelújítások  teljesítésére  előírt  határidőket  az
erdészeti  hatóság  a  tudomásszerzést  követően  hivatalból,  vagy
erdőgazdálkodó kérelmére módosíthatja.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Az  erdőgazdálkodónak  az
Országos  Kárnyilvántartó  Rendszerben  az  erdőfelújítást  ért  károsítás
bejelentése, erdőgazdálkodó változása esetén erdőgazdálkodói kérelem.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Díj. r. 1. melléklet 15.1.1.
és 15.1.2.3. pontjai szerint 6.500 Ft alapdíj és erdőrészetenként 300 Ft további
díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  erdőfelújítások  teljesítésére
előírt határidők erdőgazdálkodónak fel nem róható túllépése (pl. az erdősítést
ért  károsítás)  esetén  az  erdészeti  hatóság  az  erdőfelújítási  határidőt  a
kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges  mértékig  hivatalból  módosíthatja.
Erdőgazdálkodó  változása  esetén  a  lejárt  határidőt  az  új  erdőgazdálkodó
kérelmére  az  erdészeti  hatóság  szintén  módosíthatja  az  erdőfelújítás
megkezdését követően. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

63.  Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelése

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Az  erdészeti  hatóság  az  erdőgazdálkodó  illetőleg
erdőgazdálkodó  hiányában  az  erdő  tulajdonosai  részére  határidő  tűzésével
elrendelheti  a  fakitermelést,  ha  az  az  erdő  egészségi  állapotának  javítása,
veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges.
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Ha az erdőgazdálkodó az erdészeti
hatóság  felszólítása  ellenére  sem  tesz  eleget  az  erdőtörvény  szerinti
erdőgazdálkodási kötelezettségüknek, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy
fejlődését  veszélyeztetik,  a  szükséges erdőgazdálkodási  tevékenységeket  a
hatóság az erdőgazdálkodó költségére elrendeli és elvégezteti. Az elrendelő
határozatot  a  hatóság  a  kötelezett  részére  megküldi.  Az  elrendelt
tevékenységet  kivitelező  személyt/szervezetet  nyilvános  pályázat  útján  kell
kiválasztani. Az elrendelt tevékenység során keletkezett bevételt az elrendelt
tevékenység költségeire kell fordítani. Amennyiben a költségek meghaladják a
keletkezett bevételt, a kötelezetteknek kell a különbözetet megfizetniük. Ha a
különbözet megfizetésére az erdőgazdálkodóval szemben indított végrehajtási
eljárás  nem vezet  eredményre,  az erdő használatára,  használatba adására
jogosultat kötelezi a hatóság a költségek megfizetésére.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.

64.  Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése.

Ügytípus/eljárástípus:  kérelemre  induló  hatósági  eljárás/hivatalból  induló
hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Erdőben  erdőgazdálkodási  tevékenységet  csak  az
erdészeti  hatóság  által  nyilvántartásba  vett  erdőgazdálkodó  folytathat.  Az
erdőgazdálkodóként  nyilvántartásba  vételét,  a  tulajdonosok  által  írásban
(szerződéssel)  feljogosított  jogszerű  használó,  ill.  az  erdő  kizárólagos
tulajdonosa kérheti. Hivatalból jogszerűség-felülvizsgálatot indíthat a hatóság.
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Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Teljes  körűen  kitöltött
formanyomtatvány,  a  földhasználat  (a  már  megszerzett  jogcím)  igazolására
szolgáló teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  tulajdonos,  vagy  a  jogszerű
használó  által  kezdeményezett  eljárásban  az  erdészeti  hatóság  az
erdőgazdálkodót  nyilvántartásba  veszi.  Több  tulajdonos  tulajdonában  álló
földrészleten  csak  egyetlen  természetes  vagy  jogi  személy  (jogi
személyiséggel nem rendelkező, cégbíróságon bejegyzett szervezet) lehet az
erdőgazdálkodó.  Az  erdőgazdálkodó  nyilvántartásba  vételéről  az  erdészeti
hatóság  határozatot  hoz,  melyet  minden  érintett  ügyfélnek  (tulajdonosnak)
megküld. Több tulajdonos esetén a tulajdonközösség döntésében részt nem
vevő  vagy  a  döntés  során  kisebbségben  maradt  tulajdonosok  a  használati
jogosultságot  megteremtő többségi  döntést,  szerződést polgári  bíróság előtt
támadhatják  meg.  Az  erdőgazdálkodói  jogosultság  az  erdőgazdálkodó
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzésével jön létre, és az onnan történő
jogerős törléssel szűnik meg. Az erdőgazdálkodó törlésére abban az esetben
kerülhet sor, ha az erdőgazdálkodó elhunyt, ill. jogutód nélkül megszűnt, vagy
a  bejegyzés  alapjául  szolgáló  használati  jogosultsága  szűnt  meg.  A  törlési
feltételek  megállapítása történhet  kérelemre és hivatalból  is.  Amennyiben a
használat  jogszerűségével  kapcsolatban  kétség  merül  fel,  az  erdészeti
hatóság felszólítja az erdőgazdálkodót használati jogosultságának igazolására,
és ha ennek határidőre nem tesz eleget, a hatóság törli az erdőgazdálkodót a
nyilvántartásból.  Az  erdőgazdálkodó  törléséről  szóló  határozatot  az  érintett
ügyfelek  (tulajdonosok)  ugyancsak  kézhez  kapják.  Az  Ákr.  alapján  -
nagyszámú ügyfél esetén - a hatóság hirdetményi úton tart kapcsolatot.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 90 nap, 
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ 
http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

65.  Erdőgazdálkodó adatváltozásának átvezetése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás/bejelentés
Ügy  rövid  leírása:  Az  Országos  Erdőállomány  Adattár  részét  képező
erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodónak kötelessége a
nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változást  a  változás  időpontjától
számított  30  napon  belül  az  erdészeti  hatósághoz  teljes  bizonyító  erejű
magánokirat vagy közokirat formájában bejelenteni. 
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Teljes  bizonyító  erejű
magánokirat vagy közokirat, mely tartalmazza az átvezetendő változásokat. 
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  A  bejelentett  adatváltozást  az
erdészeti hatóság a nyilvántartáson átvezeti. Az erdőgazdálkodó felel azokért
a  károkért,  amelyek  a  bejelentett  adat  valótlanságából  vagy  a  bejelentés
elmulasztásából származnak.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ 
http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

66.Erdősítés  befejezetté  nyilvánítása,  illetve  a  befejezett  erdősítések
felülvizsgálata

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
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Ügy  rövid  leírása: Az  erdőfelújítást  az  erdészeti  hatóság  az  erdőfelújítás
műszaki  átvétele  során  befejezetté  nyilvánítja,  ha  az  alábbi  feltételeknek
megfelel:
a)  az  újulat  fafajösszetétele,  eredete,  mennyisége  az  erdőtervben
meghatározott erdőfelújítási előírásnak megfelel,
b) az  erdőfelújítási  előírás  szerinti  állományalkotó  főfafajú  egyedek  átlagos
magassága  kocsánytalan  tölgy  és  molyhos  tölgy  esetében  az  1,0  métert,
egyéb fafaj esetében az 1,5 métert meghaladja, és
c) az erdőfelújítás további fejlődése az erdőfelújítási  előírással összhangban
biztosított.
 A befejezetté nyilvánított erdősítés állapotát a befejezést követő ötödik évben
kockázatelemzés alapján az erdészeti hatóság felülvizsgálja.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.

67.  Erdősítések és fahasználatok műszaki átvétele, ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: Az erdészeti hatóság az erdőkben keletkezett erdőfelújítási
kötelezettséget  nyilvántartja,  a  jogszabályban  előírt  módon  és  esetekben  a
folyamatban lévő erdősítéseket helyszíni szemle keretében ellenőrzi.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  ellenőrzés  kiterjed  az
erdősítésekkel  kapcsolatban  bejelentett  munkáknak  és  károsításoknak,  az
erdősítések állapotának, az erdőfelújítási határidők megtartásának vizsgálatára
is. Az erdősítés műszaki átvételéről jegyzőkönyv (E-lap) készül, az erdősítés
nem  megfelelő  állapota  esetén  a  műszaki  átvételbe  az  erdőgazdálkodó  is
bevonásra  kerül.  A  műszaki  átvétel  megállapításai  alapján  kerülhet  sor  az
erdősítés  befejezésére,  támogatási  jogosultság  megállapítására,  vagy  az
alapján  kötelezheti  a  hatóság  az  erdőgazdálkodót  a  szükséges  munkák
elvégzésére, indokolt esetben pedig erdőgazdálkodási bírság megfizetésére.
Az  erdőgazdálkodó  által  bejelentett  fakitermelések  megtörténtét,
jogszabályoknak való megfelelőségét, szakszerűségét és az esetlegesen előírt
engedélyezési  feltételek megtartását  az erdészeti  hatóság kockázatelemzés
alapján szintén ellenőrzi. Szakszerűtlen munkavégzés esetén erdőgazdálkodói
bírságot szab ki az erdőgazdálkodóra. A műszaki átvételek megállapításai, a
megvalósult munkák beépülnek az Országos Erdőállomány Adattárba.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.

68.  Erdőterv módosításának engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: 
Amennyiben  az  erdő  rendeltetésében,  üzemmódjában,  állapotában
bekövetkezett, a körzeti erdőterv elkészítésekor előre nem látott változás ezt
indokolja, az erdészeti hatóság a tudomásszerzést követően hivatalból, vagy
az  erdőgazdálkodó  kérelmére  indított  eljárás  során  határozatban  dönt  az
erdőterv módosításáról. 
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Véghasználati  fakitermelést
eredményező,  illetve  az  erdőfelújítás  előírást  érintő  kérelemre indult  eljárás
esetén az erdőgazdálkodó kérelme és a tulajdonos, közös tulajdon esetében
az Evt. 19/A. § (2) a) részének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata az erdőterv
módosításához.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
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Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  Az erdőgazdálkodónak lehetősége
van  kérelemre  indított  eljárásban  az  erdőterv  módosítását  kezdeményezni.
Indokolt esetben az erdészeti igazgatás hivatalból is indít eljárást (pl. védetté
nyilvánítás, természeti katasztrófa stb.). Az Országos Erdőállomány Adattárat
érintő változások esetén a kérelmezőnek a jogosult erdészeti szakszemélyzet
ellenjegyzésével ellátott dokumentumokat be kell nyújtani.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 90 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

69.  Fás  szárú  ültetvény  telepítésének  engedélyezése,  a  telepítés
elvégzésének vagy megszüntetésének bejelentése, ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: Egyéb hatósági eljárás/bejelentés
Ügy  rövid  leírása:  Fás  szárú  ültetvény  telepítése  bejelentés  alapján
végezhető, amit az erdészeti hatóság nem tiltott meg (beérkezést követő 21.
nap).   A  telepítő  köteles  az  ültetvény  telepítésének  és  megszüntetésének
elvégzését bejelenteni. A megszüntetést is 21 nappal előtte be kell jelenteni. A
fás szárú ültetvények hatósági ellenőrzését az erdészeti hatóság végzi.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Az ügyfél bejelentése fás szárú
ültetvényekkel kapcsolatos nyomtatványokon, melyek tartalmazzák a fás szárú
ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 09) Korm. rendelet által előírt adatokat, 2db
egyszerűsített telepítési-kivitelezési tervet.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A fás szárú ültetvény telepítőjének
a  telepítés  bejelentését  az  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes  erdészeti
hatósághoz  a  honlapon  közzétett  formanyomtatványon  kell  benyújtania.
Ültetvényenként  külön  bejelentést  kell  benyújtani.  Természetes  vagy
természetszerű erdő, valamint nem szántó, nem erdő és nem fásított terület
művelési ágú védett természeti terület, illetve Natura 2000 terület 100 méteres
körzetében  intenzíven  terjedő  idegenhonos  fafajjal  fás  szárú  ültetvényt
telepíteni tilos, kivéve, ha a terjedését természetes vagy mesterséges akadály
gátolja.  A fás szárú ültetvények védett  természeti  területen és Natura 2000
területen történő engedélyezése iránti első fokú eljárásban a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóság szakkérdésben működik közre. A telepítő köteles
az ültetvény telepítésének és megszüntetésének elvégzését – a munkálatok
befejezésétől  számított  tizenöt  napon  belül  a  honlapon  közzétett
formanyomtatványon az Erdészeti  hatóságnak bejelenteni,  aki  a  bejelentést
követően a helyszínen ellenőrzi a telepítés, illetve a megszüntetés elvégzését.
Az erdészeti hatóság a hiánytalan bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki a
telepítőnek. 
Az erdészeti hatóság a fás szárú ültetvény részleges vagy teljes kitermelésére
és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi a földhasználót, ha
a) a fás szárú ültetvényt a bejelentésben foglaltaktól eltérően telepítették, és a
megvalósult telepítést annak bejelentése esetén meg kellett volna tiltani, vagy
b) a fás szárú ültetvény telepítése óta eltelt  20 év, és az ültetvény ismételt
telepítését  vagy  megújítását  a  földhasználó  nem  jelentette  be  a  3.  §-ban
foglaltak  szerint,  vagy  az  ültetvény  területének  az  Országos  Erdőállomány
Adattárban  erdőként  vagy  dió  fajok  és  annak  fajtái  esetén  gyümölcsös
művelési ágként való nyilvántartásba vételét nem kezdeményezte.
(2) Ha az ültetvény a környező ökoszisztémát veszélyeztetően az ültetvény
területén túlterjeszkedik, az erdészeti hatóság felszólítja a földhasználót, hogy
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a túlterjeszkedést a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül
szüntesse meg.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 21nap
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

70.  Fásításban,  ill.  szabad  rendelkezésű  erdőben  tervezett  fakitermelés
bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: bejelentés
Ügy rövid  leírása:  Külterületi  fásításban  és  szabad  rendelkezésű  erdőben
tervezett fakitermelést a honlapról letölthető formanyomtatványon előzetesen
be kell jelenteni az erdészeti hatósághoz.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  Bejelentés fásításból  tervezett
fakitermelésről,  és  Bejelentés  szabadrendelkezésű  erdőből  tervezett
fakitermésről c. formanyomtatványok
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  Szabad rendelkezésű erdőben  a
bejelentést csak az erdő tulajdonosai által használatra feljogosított és erdészeti
hatóság  által  jogerősen  nyilvántartásba  vett  erdőgazdálkodó  teheti  meg
(földhasználó). 
A  fásításban  tervezett  fakitermelés  bejelentés  benyújtására  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- vagy
erdőgazdasági hasznosítású földön található fásítás esetén a földrészlet vagy
alrészlet  földhasználati  nyilvántartásban  szereplő  földhasználója,  az  egyéb
fásítások  esetén  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyonkezelői,
földhasználati,  haszonélvezeti,  használati  jog  jogosultja,  ezek  hiányában az
ingatlan  tulajdonosa,  az  ingatlan-nyilvántartásban  Állami  I.  megnevezésű,
művelés  alól  kivett  területként  nyilvántartott  és  nem  a  vagyonkezelő
használatában álló fásítások esetén a vagyonkezelő egyetértésével az ingatlan
használatára szerződés alapján jogosult személy vagy szerv jogosult.
A bejelentéseket a területileg illetékes Erdészeti Hatósághoz kell benyújtani a
tevékenység megkezdése előtt 21 nappal. 
A természetvédelmi hatóság:
ba) védett  természeti  területen,  illetve  Natura  2000  hálózat  részét  képező
területen az Evt. 11. § (2) bekezdésének c) pontjában,
bb) védett  természeti  területen,  illetve  Natura  2000  hálózat  részét  képező
területen az Evt. 12. § (3) bekezdésében
foglalt bejelentések esetében a bejelentett tevékenységet ellenőrzi, és ha az
nem  felel  meg  a  jogszabályban  foglalt  követelményeknek,  akkor  azt  a
tevékenység megkezdésére való jogosultság megnyílásáig terjedő időszakban
megtilthatja, korlátozhatja, illetve feltételekhez kötheti.
Ezekre  a  területekre  szóló  hiánytalan  bejelentéseket  az  erdészeti  hatóság
külön  vizsgálat  nélkül  elektronikus  úton  haladéktalanul  továbbítja  a
természetvédelmi hatóság részére.
A  bejelentett  tevékenység  csak  a  21.  nap  letelte  után  kezdhető  meg,
amennyiben nem kerül megtiltásra.
Fásításban, szabad rendelkezésű erdőben a fakitermelési munka végrehajtója
a munkavégzés során köteles magánál tartani bejelentés másolati vagy másod
példányát és a benyújtást igazoló dokumentumot.
A szabadrendelkezésű erdőben elvégzett fakitermelést 30 napon belül be kell
jelenteni az Erdészeti Hatósághoz.
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Ügymenet és ügyintézési határidő: A bejelentés elbírálása általános esetben
21 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

71.  Hatósági  bizonyítvány  kiállítása  erdőről,  fásításról  művelési  ág
megállapítása céljából

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló eljárás
Ügy  rövid  leírása:  A  földhivatali  eljárásokban  az  erdő,  ill.  fásított  terület
művelési  ág  megállapításához,  megváltoztatásához  az  erdészeti  hatóság
hatósági bizonyítványa szükséges.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelem
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Díj. r. 1. melléklet 15.9.
pontja  szerint  2.000  Ft,  illetve  több  azonos  tartalmú  bizonyítvány  kiállítása
esetén minden további példány díja 600 Ft.
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A földhivatali eljárásokban az erdő,
ill.  fásított  terület  művelési  ág  megállapításához,  megváltoztatásához  az
erdészeti  hatóság hatósági  bizonyítványa szükséges.  Az eljárás  e hatósági
bizonyítvány  beszerzésére  irányul.  Az  érintett  földrészlet  tulajdonosának
kérelmére  az  erdészeti  hatóság  állítja  ki  a  hatósági  bizonyítványt  a  terület
természetbeli  állapota,  és  az  Országos  Erdőállományban  való
nyilvántartottsága  alapján.  Az  eljáráshoz  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell
fizetni. Ha az erdészeti hatóság a hiteles ingatlan nyilvántartás és a közhiteles
Országos  Erdőállomány  Adattár,  és  annak  részét  képező  digitális
adatállomány között  eltérést észlel,  akkor az illetékes földhivatalnak adattári
szemlét ad ki hivatalból.
Ügymenet és ügyintézési határidő: 60 nap
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

72.  Kötelezés károsítók elleni védekezésre

Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: A zárlati károsítók kivételével a károsítók erdőben történő
tömeges elszaporodása esetén az erdészeti hatóság határozatban kötelezheti
az erdőgazdálkodót a szükséges védekezés elvégzésére.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Ha  az  erdőgazdálkodó  a
határozatban  előírtaknak  nem  tesz  eleget,  az  erdészeti  hatóság
megkeresésére  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  az  erdőgazdálkodó
költségére  közérdekű  védekezést  rendel  el.  Amennyiben  a  vágástéren
visszahagyott  faanyag  kedvező  feltételeket  teremt  a  károsítók
elszaporodásához,  az erdészeti  hatóság az erdőgazdálkodót  kötelezi  annak
kezelésére, ill. elszállítására.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.

73.  Közjóléti berendezésekkel, létesítményekkel kapcsolatos bejelentések

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás/bejelentés
Ügy rövid leírása:  Meghatározott  közjóléti  berendezések,  létesítmények az
erdészeti  hatósághoz  történő  előzetes  bejelentést  követően  létesíthetőek,
valamint bejelentést követően használatba vehetőek. A közjóléti berendezés
és létesítmény használatbavételét az erdészeti hatóságnak be kell jelenteni.
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Az  engedélyköteles  erdészeti  létesítmények  létesítéséhez,  bővítéséhez,
korszerűsítéséhez,  megszüntetéséhez,  vagy  rendeltetésének
megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges.
Erdei épület kivételével a közjóléti berendezés lebontását, megszüntetését az
erdészeti hatóságnak előzetesen be kell jelenteni.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 
Bejelentés közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez
Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről
Bejelentés közjóléti létesítmény megszüntetéséhez
Bejelentés közjóléti berendezések létesítéséhez
Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről
Bejelentés  közjóléti  berendezések  lebontásához,  megszüntetéséhez
formanyomtatvány,
Az  engedélyköteles  erdészeti  létesítményeknél  az  erdőgazdálkodó  kérelme
szükséges  az  egyes  erdészeti  hatósági  eljárások,  bejelentések,  valamint  a
hatósági  nyilvántartások  eljárási  szabályairól  szóló  433/2017.  (XII.  21.)
Kormány rendelet 9. § adatokkal.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -

Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás: Az  engedélyköteles  erdészeti
létesítmények  kivételével  az  erdészeti  létesítmény  létesítését,  bővítését,
korszerűsítését, megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak
megkezdése  előtt  legkésőbb  21  nappal  előzetesen  be  kell  jelenteni  az
erdészeti hatóság részére. 
Az erdészeti létesítmények közül
a) az erdészeti magánút és annak tartozékai,
b) a  négy  méter  átlagos  koronaszélességet  elérő  épített  közelítő  nyom  és
annak tartozékai, valamint
c) az erdei kerítés - az öt évet meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító
villanypásztor, az erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, továbbá a
magtermés  védelme  érdekében  létesített  120  cm-nél  nem  magasabb
vadkárelhárító  kerítés  kivételével  -  létesítéséhez,  bővítéséhez,
korszerűsítéséhez,  megszüntetéséhez,  vagy  rendeltetésének
megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Az engedélyt
az erdőgazdálkodónak kell kérelmeznie. A kiadott engedély öt évre szól.
Vadkárelhárítási célból erdei kerítés csak abban az esetben létesíthető, ha a
vadászati hatóság véleménye alapján az erdőtelepítés, erdőfelújítás védelme a
vadállomány  apasztásával  vagy  más  vadkárelhárítási  módszerrel  nem
biztosítható.  A  vadkárelhárító  kerítés  létesítése  meghaladja  a  rendes
erdőgazdálkodás körét.
 Az  erdőgazdálkodó  az  erdészeti  létesítmény  létesítését,  bővítését,
korszerűsítését,  valamint  rendeltetése  megváltoztatását  annak
megvalósulásától  számított  30  napon  belül  az  erdészeti  hatóság  részére
bejelenti.
Ügymenet  és  ügyintézési  határidő:  Általános  ügyintézési  határidő:
bejelentések 21nap, kérelem 60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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74.  Végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása,
ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás/bejelentés
Ügy rövid leírása: Az erdészeti hatóság által tudomásul vett erdőgazdálkodási
tevékenység végrehajtását be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  Végrehajtott  erdőgazdálkodási
tevékenységek bejelentése című formanyomtatványok. 
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  erdőgazdálkodó  köteles
bejelenteni az erdészeti hatóságnak az elvégzett erdőtelepítés első kivitelét, az
az  erdősítés  megkezdését,  a  befejezési  feltételek  teljesülését,  a  befejezett
erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket.
A végrehajtott munkák bejelentése a honlapról letölthető formanyomtatványon
tehető  meg,  és  csak  az  erdőgazdálkodó  jogosult  erdészeti
szakszemélyzetének ellenjegyzésével érvényes. 
Az  erdőtelepítéshez,  erdőfelújításhoz  kötődő  bejelentéseket a  tárgyévet
megelőző  év  második  felében  vagy  a  tárgyév  első  felében  megvalósult
tevékenység  tekintetében  június  30-ig,  a  tárgyév  első  félévében  befejezett
fakitermeléseket  tárgyév  július  31-ig,  a  tárgyév  végéig  elvégzett
fakitermeléseket pedig a tárgyévet követő év január 31-ig kell bejelenteni. Ha
az erdőgazdálkodó a fenti bejelentési kötelezettségének az erdészeti hatóság
felszólítása  ellenére  sem  tesz  eleget,  erdőgazdálkodási  bírsággal  sújtja  a
hatóság.
Ügymenet és ügyintézési határidő: A bejelentés elbírálása általános esetben
60 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ 
 http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
k   

75.  Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás
Ügy  rövid  leírása:  Az  eljárás  célja  az  Országos  Erdőállomány  Adattárba
szabad  rendelkezésű  erdőként  bekerült  faállomány  erdővé  történő
átminősítése.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  a  földhasználati
nyilvántartásban  szereplő  földhasználónak  -  a  tulajdonos  és  az  ingatlan-
nyilvántartásba  bejegyzett  vagyonkezelői,  illetve  haszonélvezeti  jog
jogosultjának hozzájárulásával benyújtott kérelme.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Az  erdészeti  hatóság  a  szabad
rendelkezésű erdőt a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználónak
- a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve
haszonélvezeti  jog  jogosultjának  hozzájárulásával  benyújtott  -  kérelmére
átminősíti erdővé.  Az  átminősítés  után  az  erdőre  az  erdőtörvény  szigorúbb
előírásai vonatkoznak. Erdőterv szerinti erdőgazdálkodást kell folytatni rajta.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 
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76.Szabad  rendelkezésű  erdő  mezőgazdasági  művelésbe  vonására
vonatkozó bejelentés fogadása, ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe
vonását előzetesen be kell jelenteni az Erdészeti Hatóság részére.
Ügy  rövid  leírása:  Szabad  rendelkezésű  erdő  mezőgazdasági  művelésbe
vonását az Erdészeti Hatóságnak a honlapról letölthető formanyomtatványon a
munkálatok megkezdése előtt legalább 21 nappal előzetesen be kell jelenteni.
A  bejelentéshez  csatolni  kell:  az  ingatlan-nyilvántartási  célú  földmérési  és
térképészeti  tevékenység részletes szabályairól  szóló 25/2013. (IV. 16.) VM
rendelet szerint elkészített változási vázrajzot és terület kimutatást, illetve ha
az  igénybevétel  teljes  földrészletet,  vagy  teljes  alrészletet  érint,  a  tervezett
művelési  ág változás határainak és föld-,  illetve alrészletenkénti  területének
ábrázolását  az  állami  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázisból  kiadott  30
napnál nem régebbi térkép másolatán feltüntetve.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Bejelentés szabadrendelkezésű
erdőben  tervezett  fakitermeléstől/mezőgazdasági  művelésbe  vonásáról című
formanyomtatvány. 
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A mezőgazdasági művelésbe vonás
megkezdése  előtt  a  szükséges  fakitermelés  jogszerű  bejelentéséről  a
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, hiányában az erdő jogszerű használója
köteles  gondoskodni.  Az  Erdészeti  Hatóság  a  bejelentést  21  napon  belül
tudomásul  veszi. A  szabadrendelkezésű  erdő  faállományának  teljes  vagy
részleges kitermelésének végrehajtását, annak befejezését követő 30 napon
belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 21 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

77.Szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás/bejelentés
Ügy  rövid  leírása:  Szabad  rendelkezésű  erdő  telepítését  -   annak
megkezdése  előtt  legkésőbb  21  nappal  -  előzetesen  be  kell  jelenteni  az
erdészeti hatóság részére.
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Szabad  rendelkezésű  erdő
telepítése esetén: Bejelentés szabad rendelkezésű erdő tervezett létesítéséről
című formanyomtatvány és a Vhr.  30. § (2) bekezdése alapján összeállított
egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési terv.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás:  Szabad  rendelkezésű  erdő
telepítését -   annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal - előzetesen be
kell jelenteni az erdészeti hatóság részére. A bejelentés a honlapról letölthető
formanyomtatványon nyújtható be. A bejelentés szerinti telepítés a benyújtás
évét  követő  év  végéig  hajtható  végre.  A  telepítés  végrehajtását  annak
befejezését követően 30 napon belül be kell jelenteni az Erdészeti hatóságnak.
Szabad  rendelkezésű  erdő  telepítése  esetén  a  bejelentéshez  csatolni
szükséges felsőfokú erdészeti  szakirányú végzettséggel  rendelkező jogosult
erdészeti  szakszemélyzet  által  készített  egyszerűsített  erdőtelepítési-
kivitelezési tervdokumentációt is.
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Az  erdészeti  hatóság  a  telepítési  feltételeknek  nem  megfelelően  telepített,
felújított vagy fenntartott szabad rendelkezésű erdő faállományának teljes vagy
részleges felszámolását rendeli el, ha
a) az a termőhelyre vagy a környező erdők életközösségére, természetességi
állapotára  nézve  jelentős  káros  hatással  van,  vagy  előreláthatólag  jelentős
káros hatással lesz, illetve
b) annak fennmaradása jogszabályba ütközik.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 21 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

78.Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárás
Ügy rövid leírása: Az erdőgazdálkodó által bejelentett tarvágás végrehajtását
az erdészeti hatóság erdőfelújítási biztosíték nyújtásához köti az Evt 72. § (1)
bekezdésében foglaltak esetében. 
Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  az  ingatlan  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultja,
ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa, közös tulajdon esetén azok tulajdoni
hányad alapján számított legalább 25% által írt kérelem.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):  Díj. r. 1. melléklet 15.1.1.
és 15.1.2.3. pontjai szerint 6.500 Ft alapdíj és erdőrészetenként 300 Ft további
díj.
Az  ügymenetre  vonatkozó  tájékoztatás: A  biztosíték  nyújtásának
szükségességét  és  módját  tartalmazhatja  az  erdőgazdálkodó  használati
jogosultságát  megalapozó  szerződés  is.  Ha  biztosíték  nyújtása  önálló
kérelemként  kerül  előterjesztésre,  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  a
kérelmező tulajdonosoknak. Erdőfelújítási biztosíték nyújtását írja elő hivatalból
az Erdészeti  Hatóság az Evt.  72.  § (1) a),  b)  pontjaiban teljesültek esetén.
Erdőfelújítási  biztosítékként  bankgarancia,  az  erdészeti  hatóság  letéti
számlájára elhelyezett készpénz, államkötvény, vagy okirattal igazolt ügyvédi
vagy  bírói  letétbe  helyezett  készpénz,  illetve  államkötvény  fogadható  el.
Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az
erdőfelújítási  biztosíték  nyújtásának  igazolásáig  a  bejelentett  fakitermelés
végrehajtását  megtiltja.  Az erdészeti  hatóság az erdőfelújítás Evt.  52.  § (2)
bekezdésében foglaltak szerinti megkezdését követően a biztosíték 70%-át, az
erdőfelújítás befejezését követően pedig a fennmaradó biztosítékot  -  a (4b)
bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével  –  felszabadítja,  vagy  az  el  nem
végzett és a hatóság által elrendelt munkák fedezetéül felhasználja.
Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 60 nap.
Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. 

79.Tervezett  erdőgazdálkodási  tevékenységek  bejelentésének  fogadása,
korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás/bejelentés
Ügy  rövid  leírása: Az  erdőgazdálkodó az  erdőtervben  foglalt  erdősítési,
erdőnevelési  és  fakitermelési  tevékenységet  –  az  Evt.  41.  §  (2)  bekezdés
kivételével -, a (3) bekezdésben foglalt esetben az erdőtervben nem szereplő
fakitermelést a tevékenység megkezdését legkésőbb 21 nappal megelőzően
az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezhet.
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Ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok:  Tervezett  erdőgazdálkodási
tevékenység bejelentése című formanyomtatvány a honlapról tölthető le.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): -
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  A bejelentést  az erdőgazdálkodó
nyújthatja  be  a  letölthető  formanyomtatványon,  melyet  az  erdőgazdálkodó
jogosult erdészeti szakszemélyzetének is ellen kell jegyeznie. A bejelentésben
tervezett munkáknak összhangban kell lennie az erdőtervben foglaltakkal. Ha
az erdészeti hatóság a bejelentést tudomásul veszi, általános esetben annak
beérkezését követő 21. naptól a tervezett munkák a bejelentésben feltüntetett
évben  megkezdhetők,  elvégezhetők.  Az  Erdészeti  Hatóság  hiányosan
benyújtott  bejelentés  esetén  -  a  bejelentés  hiányosságainak  megjelölése
mellett - tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a bejelentett tevékenységet nem
kezdheti  meg. Ha az  erdőgazdálkodó gazdálkodása során az  e  törvényben
előírt szabályokat megszegte, vagy az erdő állapotában korábban előre nem
látható  esemény  következett  be,  amelyre  tekintettel  az  erdőterv  érintett
tartalmának módosítása van folyamatban, vagy a védett természeti területen a
védelmi  célok  megváltozását  eredményező,  illetve  azokat  veszélyeztető,
korábban előre nem látható esemény következett  be, amelyre tekintettel  az
erdőterv  érintett  tartalmának  módosítása  van  folyamatban,  az  Erdészeti
Hatóság eljárást indít a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek feltételhez
kötésére, korlátozására, megtiltására. A hatóság az eljárás megindításáról az
erdőgazdálkodót  és annak szakszemélyzetét  is  értesíti,  e  nélkül  a  tervezett
munkák nem kezdhetők meg. A tárgyévben megkezdett,  de be nem fejezett
fakitermeléseket  az  erdészeti  hatóság  részére  a  honlapon  található
formanyomtatványon be kell  jelenteni,  melyek a tárgyévet követő év végéig
végrehajthatóak. 
A  bejelentés  nélkül  végzett  erdőgazdálkodási  tevékenység  (fakitermelés)
erdőgazdálkodási, ill. erdővédelmi bírság kirovását vonhatja maga után.
Ügymenet és ügyintézési határidő: A bejelentés elbírálása általános esetben
21 nap.
Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/  http://
www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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Növény- és Talajvédelmi Osztály

I. Növényvédelem, növényegészségügy szakterület

1.  Fa  csomagolóanyagok  növény-egészségügyi  előállításának,
kezelésének ellenőrzése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Feldolgozatlan  nyersfából  fa  csomagolóanyagot  előállító  üzem,  továbbá  a

faanyagok és fa csomagolóanyagok hőkezelését végző üzemek ellenőrzése.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Benyújtás minden év április 30.

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési

űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

7/2001.  (I.17.)  FVM  rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól szóló rendelet.

2016/2031 EU a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről,

2.  Fás-  és  lágyszárú  szaporítóanyagok  növény-egészségügyi
ellenőrzése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt
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kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Fás-  és  lágyszárú  szaporító  anyag  forgalomba  hozatalához  szükséges

növényegészségügyi  vizsgálatok elvégzése,  zárlati  és vizsgálatköteles nem

zárlati károsítóktól való mentességének igazolása. 

A szaporító anyagokon végzett speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése

és a vegetációs időszakban végzett egy vagy többszöri állományszemle. 

A  vizsgálatok  elvégzéséről  a  szaporítóanyag  forgalmazásához  szükséges

növény-egészségügyi  vizsgálatok  elvégzéséről  jegyzőkönyv  és  határozat

kiállítása. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Minden esetben április 30.

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési

űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez 

A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti  támogatott

növény-egészségügyi vizsgálatokban való részvételre vonatkozó kérelem 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

7/2001.  (I.17.)  FVM  rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól

87/2006.  (XII.28.  )  FVM  rendelet  a  szőlő szaporítóanyagok előállításáról,

minősítéséről és forgalomba hozataláról

14/2017. (III. 23.) FM rendelete a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról

és forgalomba hozataláról

117/2007.  (X.  10.)  FVM rendelet  egyes növényegészségügyi  vizsgálatok

költségeinek támogatásáról

63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

előtt  kezdeményezett  eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

2016/2031 EU a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről,
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3. A  földhasználók  és  a  termelők  károsítók  elleni  védekezési
kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Permetezési napló, gazdálkodási napló

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Bejelentés alapján, illetve felderítés keretein belül végzett ellenőrzés, amely

során a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának vizsgálata és

amennyiben szükséges az ehhez kapcsolódó intézkedések megtétele történik

elsőfokú eljárás keretében.

Irat benyújtására, elintézésére nyitva álló határidő:

Elintézési határidő: 60 nap

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

4.  Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A felhasznált  növényvédő szer  forgalmazási  kategóriájának megfelelő  adott

tevékenységre  jogosító  hatályos  engedély,  jogszabályban  előírt

nyilvántartások, növényorvosi vények, számlák, szakirányítóval kötött  írásos

szerződés, stb.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 
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Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

322/2007  (XII.  5)  Korm.  rendelet  a  kölcsönös

megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

5.  Növényi  termékek  export-import-tranzit  forgalmában  a
vizsgálatköteles áruk növény- egészségügyi ellenőrzése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Vizsgálati kérelem 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Kérelemre történő vizsgálat elvégzése. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

A  7/2001.  (I.  17.)  FVM  rendelet  41.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott

napszakokban az előzetesen bejelentett időpontban.

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

7/2001.  (I.17.)  FVM  rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól

63/2012 (VII.  2.)  VM rendelet  a Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

előtt  kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
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6.  Növényútlevél kiadása, felhatalmazás kiállítására. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kiadási, felhatalmazási kérelem 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  növényútlevelet  a  növény-  és  talajvédelmi  hatáskörben  eljáró  szerinti

kormányhivatal,  vagy  az  általa  kiadott  határozatban  felhatalmazott  és

ellenőrzött  termelő,  előállító,  felvásárló,  gyűjtő-raktározó,  forgalmazó,

importőr, állíthatja ki. 

A  szükséges  növény-egészségügyi  ellenőrzések  végrehajtása,  valamint  a

termék zárlati károsítóktól való mentességének igazolása.

Irat benyújtására, elintézésére álló határidő: 

Elintézés 8 nap.

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

7/2001.  (I.17.)  FVM  rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól

63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

előtt  kezdeményezett  eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

2019/827/EU rendelet  a növényútlevél kiadására vonatkozó felhatalmazás

kritériumai 

7.  Növényvédelmi előrejelzési rendszer működtetése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
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Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Szántóföldi  és  állókultúrák  növény-egészségügyi  szemlézése,  károsítók

megjelenésével  kapcsolatos  információk  begyűjtése,  terjedésének

figyelemmel követése, várható megjelenésüknek előrejelzése

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

8.  Növényvédelmi gépek forgalmazásának, használatának ellenőrzése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal  ellenőrzési terv

szerint  és  ad  hoc,  helyszíni  ellenőrzés  keretein  belül  vizsgálja,  hogy  a

forgalmazás  során  a  növényvédő  szerek  kijuttatásra  alkalmas  5  dm3-nél

nagyobb  tartállyal  rendelkező  növényvédelmi  gépek  típusminősítéssel

rendelkeznek-e,  a  Forgalomba  Hozatalra  Engedélyezett  Növényvédelmi

Gépek  Jegyzékében  szerepelnek-e  valamint,  hogy  a  felhasználóknál  a

permetezőgépek biztonságos munkavégzésre alkalmasak.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
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2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

9.  Növényvédő szerek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Forgalmazás  esetén:  működési  engedély,  amennyiben  szükséges

telepengedély,  forgalmazott  növényvédő  szer  forgalmazási  kategóriájának

megfelelő  adott  tevékenységre  jogosító  hatályos  engedély,  jogszabályban

előírt nyilvántartások, növényorvosi vények, számlák.

Felhasználás  esetén:  a  felhasznált  növényvédő  szer  forgalmazási

kategóriájának  megfelelő  adott  tevékenységre  jogosító  hatályos  engedély,

jogszabályban  előírt  nyilvántartások,  növényorvosi  vények,  számlák,

szakirányítóval  kötött  írásos  szerződés,  növényvédő  szeres  göngyöleg

visszaváltását igazoló nyomtatvány.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A kormányhivatal  ellenőrzési  terv  szerinti  és  ad  hoc,  valamint  bejelentésre

történő  ellenőrzés  keretében  helyszíni  ellenőrzés  során  vizsgálja  a

növényvédő  szerek  forgalmazását  és  tárolását  kis-  és  nagykereskedelmi

egységekben,  valamint  termelőknél  a  felhasználást  tárolást.  Az  ellenőrzés

kiterjed a személyi és tárgyi előírásokra, nyilvántartások vezetésére. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

43/2010.  (IV.23.)  FVM  rendelet  a  növényvédelmi  tevékenységről

89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának

és  felhasználásának  engedélyezéséről,  valamint  a  növényvédő  szerek

csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

10.  Növényvédő szerek minőségellenőrzése 
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Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A NÉBIH által országosan az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési tervben

meghatározott számban történő mintavétel a kereskedelmi forgalomban lévő

növényvédő szerekből minőség-ellenőrzés céljából. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

43/2010.  (IV.23.)  FVM  rendelet  a  növényvédelmi  tevékenységről

89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának

és  felhasználásának  engedélyezéséről,  valamint  a  növényvédő  szerek

csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

11.  Növényvédőszer-hatékonysági vizsgálatok 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Vizsgálati kérelem 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A NÉBIH ajánlása szerint 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

GEP  minőségbiztosítási  rendszer  előírásainak  megfelelően,  egyedi

megbízásra történő, szabadföldi hatékonysági vizsgálatok elvégzése. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Megállapodás szerint 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 
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Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

12.  Növényvédőszer-maradék vizsgálatok 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Nyomon követhetőség igazolásához szükséges dokumentumok (pl.:  számla,

szállító levél)

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A NÉBIH által országosan meghatározott forgalmazott, növényi termékekből,

illetve  egyedi  esetekben  gyanú  esetén  történő  mintavétel  elvégzése  és

laboratóriumba  történő  küldése  növényvédőszer-maradék  vizsgálatok

céljából.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet  a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és

takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-

maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

13.  Növényvédőszer-vásárlási,  -forgalmazási,  illetve  -felhasználási
engedélyek kiadása. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kiállítási  kérelem,  végzettséget  igazoló  okmány,  továbbképzést  igazoló

tanúsítvány,  személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  növényvédő  mérnöki  és

növényorvosi kamarai tagságot igazoló igazolvány 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
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Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A megfelelő  végzettséggel  rendelkező ügyfelek  kérelmére  történő engedély

kiadása. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Elintézés 8 nap

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

I.,  II.,  forgalmi  kategóriájú  növényvédő  szer  forgalmazási,  vásárlás  és

felhasználási engedélyhez kiállításához szükséges kérelem

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

14.  Szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  mezőgazdasági  vegyi  termék
gyártása raktározása és tárolása tevékenységhez telepengedélyezési
eljárásban. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Telepengedély  iránti  kérelem  benyújtása  az  elsőfokon  döntést  hozó

hatósághoz  (települési  önkormányzat  jegyzője).  A  jegyző  keresi  meg

hivatalból a mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása és tárolására

vonatkozó  követelményeknek  való  megfelelés  szakkérdés  tekintetében  a

kormányhivatalt.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A szakhatósági eljárás díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  mezőgazdasági  vegyi  termék  gyártása,  raktározása,  tárolása

telepengedélyhez kötött.  A nagykereskedelmi egységeknek telepengedéllyel

kell  rendelkezniük  a  tárolás  céljából  fenntartott  telephelyen.  A

telepengedélyezési  eljárásban  az  illetékes  növény-  és  talajvédelmi
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hatáskörben  eljáró  kormányhivatal  szakhatóságként  vesz  részt,  amely

keretében  a  növényvédelmi  tevékenységről  szóló  43/2010.  (IV.  23.)  FVM

rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek a fennállását vizsgálja

helyszíni ellenőrzés keretében.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Szakhatósági állásfoglalás megadásának ügyintézési ideje: 8 nap 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

15.Termelői nyilvántartásba vétel 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A  növény-  és  talajvédelmi  hatáskörben  eljáró  kormányhivatalnak

nyilvántartásba  kell  vennie  és  egyedi  azonosító  számmal  kell  ellátnia  a

növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló

7/2001.  (I.  17.)  FVM  rendelet  33.  §  (1)  bekezdés  a)-e)  pontjaiban

nevezetteket.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Elintézés 8 nap

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési

űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
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7/2001.  (I.17.)  FVM  rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól

2016/2031/EU a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről

II. Talajvédelmi szakterület

1. Engedély  kiadása  szennyvíz,  szennyvíziszap,  szennyvíziszap-
komposzt  és  nem  veszélyes  hulladék  termőföldön  történő
felhasználásához. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Engedélykérelem, talajvédelmi terv 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A talajvédelmi  beavatkozást  megalapozó talajvédelmi  terv felülvizsgálata és

határozat kiadása a tevékenység folytatására. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Elintézés 60 nap. 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

50/2001.  (IV.  3.)  Korm.  rendelet  a  szennyvizek  és  szennyvíziszapok

mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

59/2008.  (IV.  29.)  FVM  rendelet  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  cselekvési  program

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

27/2006.  (II.  7.)  Korm.  rendelet  a  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
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90/2008. (VII.  18.)  FVM rendelet  a talajvédelmi terv készítésének részletes

szabályairól

2. Bejelentés  megtétele  talajjavításhoz,  mezőgazdasági  célú
tereprendezéshez,  hígtrágya  termőföldön  történő
felhasználásához,  talajvédelmi  műszaki  beavatkozások,
létesítmények  megvalósításához,  amennyiben  az  nem  tartozik
más hatóság hatáskörébe. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentés, talajvédelmi terv 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  bejelentésben  szereplő  tevékenységet  megalapozó  talajvédelmi  terv

felülvizsgálata és igazolás kiadása a tevékenység folytatására. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Elintézés 8 nap. 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

59/2008.  (IV.  29.)  FVM  rendelet  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  cselekvési  program

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

27/2006.  (II.  7.)  Korm.  rendelet  a  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

90/2008. (VII.  18.)  FVM rendelet  a talajvédelmi terv készítésének részletes

szabályairól

3.  Nyilatkozat kiadása mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
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Igazolási kérelem 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12. pontja

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A  beadott  kérelem  alapján  a  növény-  és  talajvédelmi  hatáskörben

kormányhivatal nyilatkozik az adott beruházás kapcsán.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Elintézés 8 nap

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

4.  Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Támogatásban  részesülő  mezőgazdasági  tevékenységet

folytató  gazdálkodók  kerülhetnek  ellenőrzésre.  A  helyszíni

ellenőrzés  célja,  hogy  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek

nitrátszennyezés  elleni  védelme  a  nitrátérzékeny

mezőgazdasági  területeken  megvalósuljon,  valamint  a

gazdálkodók  betartsák  a  helyes  mezőgazdasági  gyakorlat

előírásait.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

59

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/kolcsonos-megfeleltetessel-kapcsolatos-feladatok-ellatasa


Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

322/2007  (XII.  5)  Korm.  rendelet  a  kölcsönös  megfeleltetési  szabályok

betartását ellenőrző szervekről

5.  Nitrát-szennyezéssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése,
a kötelező  adatszolgáltatás ellenőrzése, nyilvántartása

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

http://anyk.nebih.gov.hu/NitratAdatlap 

(Adatszolgáltatási űrlap)

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://anyk.nebih.gov.hu/

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás, a naptári évet követő év március 31-

ig. 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Nitrát adatszolgáltatási űrlap 

http://anyk.nebih.gov.hu/NitratAdatlap 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Nitrát adatszolgáltatás csak ügyfélkapun keresztül lehetséges. 

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

59/2008.  (IV.  29.)  FVM  rendelet  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  cselekvési  program

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

27/2006.  (II.  7.)  Korm.  rendelet  a  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
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6. Szőlőtelepítést megalapozó talajvédelmi terv jóváhagyása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Talajvédelmi terv. 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  telepítési  engedélykérelem  benyújtását  megelőzően  a  szőlőtelepítést

megalapozó talajvédelmi tervet a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró

kormányhivatalhoz be kell nyújtani, annak jóváhagyása végett. A talajvédelmi

terv  jóváhagyásáról  a  talajvédelmi  hatóság  határozatot  hoz,  melyet  a  terv

készítésének  napjától  számított  öt  évig  lehet  felhasználni  szőlőtelepítés

engedélyezési  eljárásában.  Az  engedély  kérelemhez,  más  szükséges

mellékletek mellett, a talajvédelmi tervet jóváhagyó határozatot kell benyújtani.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Elintézés 8 nap.

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

90/2008.  (VII.  18.)  FVM rendelet  a  borszőlő  telepítésére  és  kivágására

vonatkozó szabályokról

7.  Szakhatósági  feladatok végrehajtása  vízügyi,  hírközlési  hatósági
eljárások keretében. Talajvédelmi szakkérdések vizsgálata környezet
és  természetvédelmi,  útügyi,  bányászati,  ingatlanügyi,
villamosenergia-ipari  építésügyi,  építésügyi  engedélyezési
eljárásokban 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Engedélyező hatóság megkeresése, tervek 
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Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró hatóság megkeresése alapján a növény- és talajvédelmi hatáskörben

eljáró kormányhivatal  szakhatósági  állásfoglalást vagy nyilatkozatot  ad ki  a

talajvédelmi követelmények kapcsán.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Elintézés 5- 15 nap 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

8.  Talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Díj- és illetékmentes.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A  növény-  és  talajvédelmi  hatáskörben  eljáró  kormányhivatal ellenőrzi  a

talajvédelmi,  valamint  a  helyes  mezőgazdasági  gyakorlatra  vonatkozó,

előírások betartását.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
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Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

59/2008.  (IV.  29.)  FVM  rendelet  vizek  mezőgazdasági  eredetű

nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  cselekvési  program

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

9.  Termésnövelő anyagok minőség-ellenőrzése 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Kereskedelmi forgalomban lévő termésnövelő anyagok és EK műtrágyák a

NÉBIH által országosan az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési tervben

meghatározott számban történő mintázása minőség-ellenőrzés céljából. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

36/2006.  (V.18.)  FVM rendelet  a  termésnövelő  anyagok engedélyezéséről,

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

37/2006. (V. 18.)  FVM rendelet  az „EK-műtrágya”-ként megjelölt  műtrágyák

forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

10.  Talaj Információs Monitoring (TIM) rendszer megyei működtetése. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az  országos  rendszeren  belül  Veszprém  megyében  84  mintavételi  helyről

minden évben szeptember 15. és október 15. között történő talajmintavétel
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elvégzése  a  talajokban  lejátszódó  folyamatok  hosszú  távú  figyelemmel

kísérése céljából. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2007. CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

III. Friss zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési szakterület

1.  Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Vizsgálati kérelem 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei

kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt

kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak

mértékéről,  valamint az igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének szabályairól

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 11. pontja 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Friss  fogyasztásra  szánt  zöldség-gyümölcs  tétel  Magyarország  és  az  EU

területére csak akkor  szállítható be,  ha megfelel  a  vonatkozó forgalmazási

minőség szabványnak. A megfelelést  a növény- és talajvédelmi hatáskörben

eljáró  kormányhivatal  zöldség-gyümölcs  ellenőre  állapítja  meg  és  a

megfelelés  igazolására  céljából  kiállítja  a  Vizsgálati  Bizonyítványt.  Az

érvényes  Bizonyítvány  megléte  szükséges  a  tétel  szabad  forgalomba

bocsátásához.  A  vizsgálatot  belépéskor  kell  kérni  a  határállomáson  lévő

Növény-egészségügyi Határkirendeltségen. Az importőr kérésére a vizsgálat

elvégezhető a beléptetés után is, de még a szabad forgalomba helyezés előtt.

Ez esetben a vizsgálatot valamely vámszabad területen kell elvégezni, ahol az

áru vámkezelés előtt kirakodható. Ilyenkor a vizsgálatot a kormányhivatalnál

kell igényelni. A vizsgálat díjköteles.

Friss  fogyasztásra  szánt  zöldség-gyümölcs  tétel  Magyarország  területéről
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csak,  akkor  szállítható  ki,  ha  megfelel  a  vonatkozó  forgalmazási  minőség

szabványnak.  A  megfelelést  a  kormányhivatal  zöldség-gyümölcs  ellenőre

állapítja  meg  és  a  megfelelés  igazolására  céljából  kiállítja  a  Vizsgálati

Bizonyítványt. A kiszállítandó tétel csak ezzel a bizonyítvánnyal léptethető ki

az  ország  területéről.  Meglétét  kiléptetéskor  a  vámhatóság  ellenőrzi.  A

vizsgálatot  kiszállítás  előtt  kell  kérni  a  kormányhivatalnál.  A  vizsgálat

díjköteles.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

A bejelentett időpontban 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Vizsgálati igénybejelentő 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

82/2004. (V 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

A BIZOTTSÁG 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június

7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint

a  feldolgozott  gyümölcs-  és  feldolgozott  zöldség-ágazatra  alkalmazandó

részletes szabályainak a megállapításáról

2.  Friss zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Regisztrációs űrlap 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Zöldség-gyümölcs  forgalmazási  tevékenységet  csak  regisztrált

vállalkozó/vállalkozás  végezhet.  Az  élelmiszer-előállítás  és  forgalomba

hozatal  egyes  élelmiszer-higiéniai  feltételeiről  és  az  élelmiszerek  hatósági

ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 6.

§-a  értelmében  minden  zöldség-gyümölcs  forgalmazónak  kötelező

regisztrálnia  az  országos  zöldség-gyümölcs  forgalmazói  adatbázisba.  A

regisztrációt  a  tevékenység helye  szerint  illetékes,  növény-  és  talajvédelmi

hatáskörben eljáró kormányhivatalnál kell kérni.
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Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Elintézés: 8 nap

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Adatlap zöldség-gyümölcs forgalmazói regisztrációhoz

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás

és  forgalomba  hozatal  egyes  élelmiszer-higiéniai  feltételeiről  és  az

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

3.  Friss zöldség-gyümölcs kereskedelmének ellenőrzése 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A belföldi áruforgalomban a zöldség – gyümölcs termékeknek az értékesítési

lánc minden pontján meg kell  felelniük a vonatkozó minőségi előírásoknak,

kivéve,  ha  a  termelő  a  telephelyén,  vagy  a  termelői  piacon  közvetlenül  a

fogyasztónak  kínálja  termékét  eladásra,  illetve  ha  a  termék  az  előkészítő,

csomagoló, vagy tároló helyre kerül közvetlen beszállításra.

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A BIZOTTSÁG 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június

7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint

a  feldolgozott  gyümölcs-  és  feldolgozott  zöldség-ágazatra  alkalmazandó

részletes szabályainak a megállapításáról

82/2004. (V 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

34/2016. (V. 4.) FM rendelet  az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi
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követelményekről

4.  Radioanalitikai és nehézfém vizsgálatok 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Díj- és illetékmentes 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A  NÉBIH  által  meghatározott  növényi  termékekből  történő  mintavétel

radioanalitikai és nehézfém vizsgálatok elvégzése céljából. 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

67

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/friss-zoldseg-gyumolcs-minosegellenorzesi-szakterulet/radioanalitikai-es-nehezfem-vizsgalatok

	Veszprém Megyei Kormányhivatal
	Elérhetőség:
	Osztályok:
	Földművelésügyi Osztály
	Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
	Erdészeti Osztály
	Növény- és Talajvédelmi Osztály


	Ügyfélfogadás ideje:
	Főosztály illetékességi területe: Veszprém-megye
	Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
	Földművelésügyi Osztály ügytípusai:
	Földművelésügyi ügytípusok
	1. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos szakhatósági feladatok.
	2. Vis maior események, elemi károk igazolásával, kárenyhítési kifizetéssel kapcsolatos szakhatósági feladatok.
	3. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez, meg nem művelt területek igazolása:
	4. Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése, adatszolgáltatás
	5. Hegyközségek törvényességi felügyelete
	6. A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése
	7. Ültetvénytelepítés engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok.
	8. Gyümölcstermesztés támogatás igénybevételéhez kapcsolódó hatósági feladatok.

	Vadászati és halászati hatósági ügytípusok
	9. Vadászati hatósági ügyek
	10. Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése
	11. Hivatásos vadászokkal kapcsolatos ügyek
	12. Szakhatóságként való közreműködés
	13. Trófeabírálat és arról hatósági bizonyítvány kiállítása
	14. Vadászati engedéllyel és vadászjeggyel kapcsolatos ügyek
	15. Vadászati jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
	16. Vadászati napló hitelesítése, engedélyezése
	17. Vadászati statisztikai adatgyűjtés, illetve szolgáltatás
	18. Vadászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások)
	19. Vadászvizsgával kapcsolatos ügyek
	20. Vad és vadhús kereskedelmi felvásárlójának ellenőrzése
	21. Vadgazdálkodási bírság és vadvédelmi bírság (első fok)
	22. Vadkárelhárító kerítések építésének engedélyezése
	23. Zárt téri vadtartás engedélyezésében közreműködés

	Halászati hatósági ügyek
	24. A Földművelési Osztály elsőfokú halászati hatósági feladatai.
	25. Állami halászjegyekkel kapcsolatos ügyek
	26. Halászat és horgászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások)
	27. Halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
	28. Halászati őrökkel kapcsolatos ügyek
	29. Halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos ügyek
	30. Halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszabása
	31. Halgazdálkodási tervek jóváhagyása
	32. Haltelepítésekkel kapcsolatos ügyek

	Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügytípusok
	33. Engedélyköteles élelmiszer-előállítók engedélyezése
	34. Takarmány-előállító üzem engedélyezése, nyilvántartásba vétele
	35. Takarmány-forgalmazó üzem engedélyezése, nyilvántartásba vétele
	36. Önálló tenyészet engedélyezése
	37. TIR/ENAR ügyintézés
	38. Gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző állomás (pihenőhely) engedélyezése
	39. Állatkísérleti hely, illetve állatkísérlet engedélyezése
	40. Állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának engedélyezése
	41. Víziállat tenyésztő vállalkozás nyilvántartásba vétele
	42. Állatszállítói, állatkereskedői engedély kiadása
	43. Állati eredetű melléktermék különböző célú felhasználásának, kezelésnek, tárolásának engedélyezése
	44. Borászati üzemek működésének engedélyezése
	45. Tenyészállat behozatal/kivitel engedélyezése, teljesítményvizsgálat felülvizsgálata.
	46. Művi szaporító létesítmény és spermatároló központ, mesterséges termékenyítő állomás, embrióátültető állomás, baromfikeltető állomás, méhanyanevelő telep és halkeltető állomás üzemeltetésére irányuló tevékenység bejelentése.

	Erdészeti Osztály ügytípusai:
	47. Adatszolgáltatás az Országos Erdőállomány Adattárból és a nyilvántartási térképről.
	48. Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból.
	49. Átalakítási, erdőfelújítási vagy örökerdő kezelési terv benyújtása
	50. Körzeti erdőterv lejártakor átmeneti erdőterv megállapítása
	51. Eljárás jogosulatlan vagy szakszerűtlen erdőgazdálkodás esetén
	52. Eljárás túlzott vadkárosítás miatt
	53. A telepítési feltételeknek nem megfelelően telepített vagy fenntartott  fásítás, ill. szabadrendelkezésű erdő faállományának fennmaradásának engedélyezése
	54. Engedély nélkül igénybe vett erdő helyreállításának elrendelése, ill. fennmaradás engedélyezése
	55. Erdészeti létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárások
	56. Erdő igénybevételének engedélyezése
	57. Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása
	58. Erdő rendeltetéseinek megállapítása
	59. Erdő telepítésének engedélyezése
	60. Erdő üzemmódjának megváltoztatása
	61. Erdő, szabad rendelkezésű erdő nyilvántartásba vétele
	62. Erdőfelújítási határidők módosítása
	63. Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelése
	64. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése.
	65. Erdőgazdálkodó adatváltozásának átvezetése
	66. Erdősítés befejezetté nyilvánítása, illetve a befejezett erdősítések felülvizsgálata
	67. Erdősítések és fahasználatok műszaki átvétele, ellenőrzése
	68. Erdőterv módosításának engedélyezése
	69. Fás szárú ültetvény telepítésének engedélyezése, a telepítés elvégzésének vagy megszüntetésének bejelentése, ellenőrzése
	70. Fásításban, ill. szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése
	71. Hatósági bizonyítvány kiállítása erdőről, fásításról művelési ág megállapítása céljából
	72. Kötelezés károsítók elleni védekezésre
	73. Közjóléti berendezésekkel, létesítményekkel kapcsolatos bejelentések
	74. Végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, ellenőrzése
	75. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé
	76. Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonására vonatkozó bejelentés fogadása, ellenőrzése
	77. Szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése
	78. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése
	79. Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

	Növény- és Talajvédelmi Osztály
	I. Növényvédelem, növényegészségügy szakterület
	1. Fa csomagolóanyagok növény-egészségügyi előállításának, kezelésének ellenőrzése.
	2. Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése.
	3. A földhasználók és a termelők károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen.
	4. Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
	5. Növényi termékek export-import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény- egészségügyi ellenőrzése.
	6. Növényútlevél kiadása, felhatalmazás kiállítására.
	7. Növényvédelmi előrejelzési rendszer működtetése.
	8. Növényvédelmi gépek forgalmazásának, használatának ellenőrzése.
	9. Növényvédő szerek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése
	10. Növényvédő szerek minőségellenőrzése
	11. Növényvédőszer-hatékonysági vizsgálatok
	12. Növényvédőszer-maradék vizsgálatok
	13. Növényvédőszer-vásárlási, -forgalmazási, illetve -felhasználási engedélyek kiadása.
	14. Szakhatósági állásfoglalás kiadása mezőgazdasági vegyi termék gyártása raktározása és tárolása tevékenységhez telepengedélyezési eljárásban.
	15. Termelői nyilvántartásba vétel
	II. Talajvédelmi szakterület
	1. Engedély kiadása szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap- komposzt és nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához.
	2. Bejelentés megtétele talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez, hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításához, amennyiben az nem tartozik más hatóság hatáskörébe.
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